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Forord 

Dansk økonomi har klaret det godt i en kon-
junkturmæssig sammenhæng. Uanset afmat-
ningen i den internationale økonomi har 
udviklingen herhjemme vist sig rimelig ro-
bust. Denne robusthed skyldes ikke mindst 
overskuddene på de offentlige finanser og 
betalingsbalancen. Det sidste afspejler også 
gode balancer i den private sektor. 

De seneste måneder er i høj grad gået med at 
få det nære med finansloven for 2003 på 
plads. Arbejdet med det nære og priori-
teringerne på kort sigt må imidlertid ikke få 
os til at glemme at have blik for det længere 
sigt. Tværtimod, et blik for udfordringerne 
på længere sigt er nødvendigt for at sikre 
sammenhæng i tingene. 

De offentlige overskud sikrer en nødvendig opsparing, der er med til at forbere-
de økonomien på udgiftspresset fra den fremtidige stigning i antallet af ældre. 
Her er vi længere fremme end mange andre lande. Det må ikke få os til at slappe 
af og slække på ansvarligheden. Befolkningsudviklingen er allerede nu vendt. 

Finansredegørelse 2002 viser, at regeringens målsætninger for den økonomiske 
udvikling frem til 2010 er indenfor rækkevidde. Regeringen er i fuld gang med 
arbejdet for at realisere målene. Nogle opgaver er løst. Andre står foran. 

Det gælder ikke mindst i forhold til udviklingen i beskæftigelsen. Der er behov 
for en stigning i beskæftigelsen frem til 2010. Blandt andet initiativerne fra ”Fle-
re i arbejde” vil være med til at skabe dette. Vi skal videre i samme retning. 

Redegørelsen lover ingen nemme snuptagsløsninger i forhold til udviklingen i 
dansk økonomi. Vi skal tænke langsigtet og fastholde ansvarligheden i den øko-
nomiske politik. Der kan også fortsat opstå behov for justeringer, der vil være en 
forudsætning for, at vi holder god balance i økonomien og når de langsigtede 
mål.

November 2002 



Indholdsfortegnelse 

1. Sammenfatning og konklusioner .................................   7  
1.1. Indledning .....................................................................................  7
1.2. Baggrunden for den nuværende økonomiske situation....................  9 
1.3. Arbejdsmarkedet på kortere og længere sigt ....................................  16 
1.4. De offentlige finanser og skattetrykket............................................  22 
1.5. Langsigtede perspektiver for de offentlige finanser ..........................  26 

2. Udfordringer for den makroøkonomiske politik ...........  33
2.1. Indledning .....................................................................................  33 
2.2. Den makroøkonomiske situation og pres på økonomien ................  35 
2.3. Konkurrenceevne, produktivitet og markedsandele.........................  39 
2.4. Opsparing og investeringer.............................................................  46 
2.5. Drivkræfter i den internationale økonomi ......................................  49 
2.6. Finanspolitikken og konjunkturudviklingen...................................  60  
2.7. Erfaringer med stabiliseringspolitikken siden 1980.........................  65 
 Appendiks 2.1. Industriens eksportmarkedsandele..........................  73  
 Appendiks 2.2. Udbredelsen af rentetilpasningslån i 
 husholdningerne ............................................................................  76 
 Appendiks 2.3. Finanspolitikkens effekter på sigt ...........................  80 

3. Arbejdsudbuddet ........................................................  81 
3.1. Indledning .....................................................................................  81 
3.2. Perspektiverne for arbejdsudbuddet frem til 2010 ..........................  82 
3.3. Tilbagetrækning og pension ...........................................................  87  
3.4. 25-49-årige og børnepasningsordninger..........................................  96 
3.5. Integration og indvandring.............................................................  99 
3.6. Unge 16-29 år, uddannelse og gennemførselstider..........................  104  
3.7. Arbejdstid ......................................................................................  110 
3.8. Arbejdsstyrkefremskrivningen.........................................................  113 
 Appendiks 3.1. Opholdtid og erhvervstilknytning ..........................  120 
 Appendiks 3.2. Fremskrivning af uddannelsesfrekvenserne .............  121 
 Appendiks 3.3. Ekstra tidsforbrug i uddannelsessystemet................  123 

4. Dansk økonomi til 2010...............................................  125
4.1. Indledning .....................................................................................  125 
4.2. Forudsætninger for fremskrivningen til 2010 .................................  128 
4.3. Hovedtræk af det mellemfristede forløb..........................................  140 
4.4. De offentlige finanser .....................................................................  145 
4.5. Betydningen af fremgangen i beskæftigelsen ...................................  150 
4.6. Opsparing og investeringer i den private sektor ..............................  156 



 

4.7. Sammenligning med tidligere fremskrivninger................................  158 
 Appendiks 4.1. Fremskrivninger og konjunkturskøn – er det 
 gået som ventet? .............................................................................  164 

5. Finanspolitikkens holdbarhed ......................................  171 
5.1. Indledning .....................................................................................  171 
5.2. Demografiske forudsætninger for fremskrivningen .........................  173 
5.3. Det langsigtede pres på de offentlige finanser .................................  176 
5.4. Finanspolitikkens holdbarhed.........................................................  179 
5.5. Holdbar finanspolitik og gældsudviklingen.....................................  185 
5.6. Finanspolitisk holdbarhed i international sammenligning...............  187 
5.7. Følsomhedsanalyser........................................................................  193 
 Appendiks 5.1. Revision af holdbarhedsindikator ...........................  202 

6. Offentlige pensioner for den enkelte............................  205
6.1. Indledning .....................................................................................  205 
6.2. Historie og baggrund .....................................................................  206 
6.3. Pensionisternes nuværende indkomster...........................................  211 
6.4. Fremskrivning af disponible indkomster.........................................  219 
6.5. Folkepension og skattebetalinger over et forventet livsforløb...........  222 
6.6. Efterløn og skattebetalinger over et livsforløb .................................  228  
6.7. Konsekvenser af levetid og tilbagetrækning.....................................  230 
 Appendiks 6.1. Kompensations- og dækningsgrader .......................  233 

7. Skattetryk og skattebelastning ....................................  235
7.1. Indledning .....................................................................................  235 
7.2. Skattetrykkets niveau og udvikling .................................................  236 
7.3. Dekomponering af udviklingen i skattetrykket ...............................  245 
7.4. International sammenligning af skattetryk......................................  257 
 Appendiks 7.1. Effektiv moms- og afgiftsbelastning........................  266 

8. Arbejdsmarkedets randgruppe ....................................  269
8.1. Indledning .....................................................................................  269 
8.2. Randgruppens størrelse og sammensætning ....................................  270 
8.3. Tilgang til og afgang fra randgruppen.............................................  277 
8.4. Personer, som forbliver i randgruppen over længere tid ..................  279 
8.5. Betydningen af økonomiske incitamenter.......................................  281 
8.6. Udviklingen i randgruppen fremover..............................................  285 
 Appendiks 8.1. Randgruppens fordeling.........................................  286 

Bilagstabeller ......................................................................  289              





Kapitel 1 – Sammenfatning og konklusioner 

Finansredegørelse 2002  November 2002 7
 

1. Sammenfatning og konklusio-
ner 

1.1. Indledning  
Den internationale lavkonjunktur har indtil nu ikke voldt problemer for 
dansk økonomi. Væksten afviger ikke meget fra potentialet, som er forholds-
vis begrænset, og ledigheden er fortsat lav.  

Opsparingsbalancerne er gode, men priser og især lønninger vokser hurtigere 
end i udlandet, og det konjunkturmæssige råderum for større aktivitetsvækst 
er derfor begrænset. Renteniveauet, som primært importeres fra euroområ-
det, stimulerer aktiviteten. Det bidrager til behovet for stram finanspolitik. 

Hvis der – modsat det forventede – skulle indtræffe en afmatning med afta-
gende inflation og lønstigninger, og ledigheden samtidigt begynder at vokse 
mærkbart, er der omvendt også plads til at lade de finanspolitiske stabilisato-
rer virke og til en begrænset aktiv forebyggelse af et eventuelt tilbageslag. 

Årsagerne til den robuste danske økonomi er ikke mindst overskuddene på 
de offentlige finanser og betalingsbalancen. Det offentlige overskud er udtryk 
for en nødvendig opsparing til forberedelse af den fremtidige vækst i antallet 
af ældre, men rummer således også en stødpude overfor perioder med lav-
konjunktur. Samtidigt bidrager de to overskud til en beskeden, men vedva-
rende, mervækst i indkomsterne i form af faldende renteudgifter til udlandet. 

Det offentlige overskud blev skabt af en stram finanspolitik i 1980’erne og 
fremgangen på arbejdsmarkedet i 1990’erne, for hvilken de afledte gevinster 
på de offentlige finanser blev anvendt til konsolidering. Danmark har der-
med tidligere end mange andre lande formået at indrette finanspolitikken 
efter den befolkningsmæssige realitet, dvs. de allerede nu stagnerende eller 
faldende bidrag til arbejdsstyrken fra befolkningsudviklingen og fra 2010 en 
hastig vækst i antallet af ældre.  
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USA har makroøkonomiske balanceproblemer efter den spekulative boble på 
aktiemarkedet og en ledsagende stor gældsætning i husholdningerne frem til 
2000. Denne ubalance kan indebære en længere periode med lav forbrugs-
vækst – en tilpasning, som den aktuelt lave rente dog har afdæmpet og ud-
skudt.

I euroområdet betyder strukturproblemerne på især arbejdsmarkedet, at lav 
vækst og stigende ledighed kun i begrænset omfang har dæmpet inflationen. 
Det har forhindret yderligere rentefald. Samtidigt medførte utilstrækkelig 
konsolidering af de offentlige finanser under 1990’ernes gode konjunkturer, 
at budgetsituationen i flere store lande nu er på kant med kravene i Stabili-
tets- og Vækstpagten, og er langt fra at have sikret finanspolitikkens langsig-
tede holdbarhed. Derfor er der ikke noget konjunkturmæssigt finanspolitisk 
råderum i disse lande. 

I Europa er der igennem de sidste 1-2 år kun taget få skridt til at reformere 
strukturerne, og i såvel Europa som USA rummer en række tiltag, især han-
delsrestriktioner og subsidier, risiko for, at de aktuelle, politisk bestemte, 
bidrag til potentialet for vækst og beskæftigelse samlet set er negative. Den 
politiske kraft til at gennemføre strukturreformer synes negativt påvirket af 
konjunktursituationen, hvilket også begrænser potentialet i en kommende 
konjunkturopgang. EU’s udvidelse mod øst vil derimod isoleret set virke 
positivt på potentialet for vækst. 

Under alle omstændigheder afhænger mulighederne for vækst i Danmark på 
længere sigt primært af egen indsats. Det er i den sammenhæng positivt, at 
den samlede opsparing er vokset betydeligt til et niveau, der er større end 
udlandets, og at væksten i produktiviteten siden 1990 har været højere end i 
mange vestlige lande. Begge dele skal dog ses på baggrund af svage resultater i 
de foregående to årtier. 

Befolkningsudviklingen begrænser den fremtidige vækst i beskæftigelsen, og 
en gennemsnitlig økonomisk vækst på 1½-2 pct. skal opfattes som en over-
grænse, som ikke kan accelereres af ekspansiv økonomisk politik. At fasthol-
de en sådan vækst frem til 2010 forudsætter endda betydelig succes med den 
arbejdsmarkedspolitiske indsats for at øge erhvervsdeltagelsen og reducere 
grænsen for det løn- og inflationsdrivende ledighedsniveau (den strukturelle 
ledighed). 

Det allerede realiserede fald i afgangen fra arbejdsmarkedet til tidlig tilbage-
trækning m.v. bringer i sig selv kun potentialet for vækst op på ca. 1½ pct. 
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om året frem til 2010. At bringe potentialet op på 1¾ pct. nødvendiggør en 
mervækst på ca. 50-60.000 beskæftigede sammenlignet med et centralt skøn 
for virkningen af de allerede gennemførte initiativer. 

Denne mervækst skal helt overvejende findes i arbejdsmarkedspolitik, social-
politik og den fælles indsats med arbejdsmarkedets parter og virksomhederne 
med at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Lavere skat på arbejdsind-
komst kan ikke i sig selv bidrage til at sikre den finanspolitiske holdbarhed, 
men kan, i fald råderummet er sikret og afhængigt af udformningen, i be-
grænset omfang bidrage til den forudsatte stigning i det samlede arbejdsud-
bud.

Samlet konkluderes i Finansredegørelsen, at 

• på trods af den internationale økonomiske afmatning er pres på arbejds-
markedet og relativt høje lønstigninger fortsat det dominerende konjunk-
turhensyn i dansk økonomi, 

• i kraft af en god underliggende udvikling, lav rente og overskud på offent-
lige finanser og betalingsbalance er en mærkbar stigning i ledigheden ikke 
sandsynlig,

• den neutrale finanspolitik er vel tilpasset konjunktursituationen og den 
samlede finanspolitik vurderes samtidigt at være holdbar, herunder når 
der tages højde for den fremtidige vækst i ældrebefolkningen, 

• de allerede trufne skridt til at øge arbejdsudbuddet muliggør en vækst i 
beskæftigelsen på næppe over 30.000 personer, 

• for, inden for rammerne af skattestoppet og en holdbar finanspolitik, at 
sikre den planlagte vækst i det offentlige forbrug og lavere skat på arbejds-
indkomst forudsættes yderligere 50-60.000 personer i arbejde, 

• det kræver en omfattende indsats i specielt arbejdsmarkeds- og socialpoli-
tikken samt vellykkede bestræbelser i samarbejde med arbejdsmarkedets 
parter og virksomhederne for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. 

1.2. Baggrunden for den nuværende økonomiske situation 
Siden den økonomiske krise i starten af 1980’erne er det lykkedes at øge den 
samlede danske opsparing til et niveau, der overstiger de fleste lande i Vest-
europa og Nordamerika, jf. figur 1.1a. Den væsentligste forklaring er styrkel-
sen af de offentlige finanser, men også erhvervsinvesteringerne er højere end i 
euroområdet, jf. figur 1.1b. Det trækker lidt i den modsatte retning, at de 
offentlige investeringer er mindre. Den private sektors opsparingsoverskud er 
mindre end i euroområdet. 
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Mens erhvervsinvesteringerne kan bidrage til øget produktivitet, bidrager det 
samlede opsparingsoverskud i den offentlige og private sektor – dvs. over-
skuddet på betalingsbalancen – til faldende renteudgifter og dermed også til 
stigende indkomst. 

Niveauet for beskæftigelsen er væsentligt højere end i euroområdet og på 
niveau med beskæftigelsen i USA, jf. figur 1.1c. Stigningstakten i den private 
sektors produktivitet har desuden i 1990’erne været lidt højere sammenlignet 
med både det foregående årti og mange andre vestlige lande, jf. figur 1.1d.

Figur 1.1a. Den samlede opsparing i Dan-
mark, euroområdet og USA 

Figur 1.1b. Opsparing og investering i 
Danmark, euroområdet og USA, 2002 
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Figur 1.1c. Beskæftigelse og ledighed i 
Danmark, euroområdet og USA, 2002 

Figur 1.1d. Stigning i BNP per beskæfti-
get i Danmark, euroområdet og USA 
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Kilde: OECD, Economic Outlook 71, 2002 og ADAM’s databank. 

Sammen med en forholdsvis lav inflation har disse forhold været afgørende 
for, at det internationale omsving ikke har voldt problemer for dansk øko-
nomi. Afdæmpningen af eksportmulighederne skal endvidere ses på bag-
grund af en i forvejen fuldt udnyttet dansk produktionskapacitet, inden for 
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hvilken det kun i meget begrænset omfang havde været muligt at udnytte en 
større vækst i udlandet.  

Stigningerne i priser og lønninger viser, at overvågningen af konjunktursitua-
tionen fortsat overvejende må rette sig mod presset på arbejdsmarkedet, jf. 
figur 1.2a og b. Siden 1996 har lønstigningen været omkring 1 pct.enhed 
større end i euroområdet. Det modsvares i et vist omfang af lidt større pro-
duktivitetsstigninger end i udlandet. På kortere sigt er virkningerne for kon-
kurrenceevnen endvidere blevet imødegået af stigningerne i blandt andet 
dollar og pund over for euroen og dermed også den danske krone. 

Figur 1.2a. Prisstigningstakten i Danmark 
og euroområdet 

Figur 1.2b. Lønstigningstakten i Dan-
mark og euroområdet 
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Kilde: Eurostat, DA’s internationale lønstatistik og OECD. 

Risikoen for en mærkbar vending i ledigheden er beskeden, dog afhængigt af 
blandt andet udviklingen i vækst og rente i udlandet.  

Det skyldes blandt andet, at væksten i forbrug og investeringer stimuleres af 
den meget lave rente. Renten stiger næppe mærkbart, før der igen er større 
vækst i europæisk økonomi. Kapacitetsudnyttelsen – forskellen mellem fak-
tisk og potentiel produktion – er højere end i euroområdet, og den importe-
rede rente er derfor lidt lavere end behovet i den aktuelle konjunktursituati-
on.

Hertil kommer, at rentespændet, som forventet i fravær af dansk eurodel-
tagelse, fortsat udvikler sig procyklisk, dvs. forstærker konjunkturforskelle til 
euroområdet. I den aktuelle situation indsnævres rentespændet således, selv 
om inflationspresset er større end i euroområdet. 
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Endvidere stimuleres konjunkturerne mere vedvarende af små årlige bidrag 
til større indkomstvækst fra faldende rentebetalinger til udlandet i kraft af 
den faldende udlandsgæld. 

Der er derfor fortsat konjunkturmæssigt behov for en stram finanspolitik.  

Overskuddet på de offentlige finanser betyder, at der er plads til, at de auto-
matiske stabilisatorer kan virke, hvis konjunkturerne vender. Det er i en 
midlertidig konjunkturnedgang ikke nødvendigt at finansiere resulterende – 
og ligeledes midlertidige – bortfald af skatteindtægter og eventuelt forøgede 
udgifter til dagpenge m.v.  

Aktiv finanspolitisk styring af konjunkturerne skal derimod anvendes med 
stor forsigtighed. Det er ikke muligt at finjustere konjunkturudviklingen 
med finanspolitiske tiltag, idet sådanne risikerer at virke for sent og dermed 
destabiliserende. Da beskatningen ikke kan øges, er det endvidere nødven-
digt med ekstra forsigtighed i den årlige udgiftspolitik, jf. afsnit 2.6.

Det er imidlertid muligt at bidrage til en vis justering af retningen, hvis der 
klarere tegner sig en længerevarende uønsket aktivitetsudvikling, og der sam-
tidigt er et langsigtet råderum på de offentlige finanser til tiltag, som samti-
digt styrker arbejdsudbuddet, herunder lavere skat på arbejdsindkomst. Lave-
re bunden privat opsparing ville kunne stimulere aktiviteten uden konse-
kvenser for de offentlige finanser. 

De historiske erfaringer med brug af finanspolitikken til at modvirke uøn-
skede konjunkturbevægelser er forholdsvis gode, jf. kapitel 2. I forhold til en 
række andre lande med dårligere erfaringer har forskellen ikke mindst været 
viljen til også at forebygge overophedning med stram finanspolitik i perioder 
med gode konjunkturer. 

Den større anvendelse af flekslån skønnes generelt at være en samfundsøko-
nomisk gevinst, idet modstykket til lavere renteudgifter for husholdningerne 
netto skønnes modsvaret af lavere rentebetalinger til udlandet. Den større 
anvendelse øger også, i begrænset omfang, dansk økonomis rentefølsomhed, 
jf. kapitel 2. I tilfælde, hvor dansk økonomi er i konjunkturmæssig fase med 
euroområdet, kan dette være en fordel og virke stabiliserende. Omvendt kan 
den forøgede rentefølsomhed forstærke en uønsket konjunkturudvikling i 
tilfælde af en særskilt dansk lavkonjunktur. 
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Problemerne i den internationale økonomi 
Den aktuelle internationale vækstafmatning adskiller sig på flere måder fra de 
fleste tidligere omslag. Mens tidligere omslag i betydeligt omfang blev drevet 
af uholdbare stigninger i inflationen og deraf følgende rentestigninger, var 
inflationen – trods et vist pres – lav i både USA og euroområdet igennem 
hele den foregående konjunkturopgang. Endvidere er omslaget i de store 
økonomier mere tidsmæssigt sammenfaldende. 

Det har, forstærket af udviklingen i Japan i 1990’erne, vakt en vis diskussion 
om risikoen for deflation, dvs. faldende prisniveau. Deflation er ikke set si-
den 1930’erne. Ligesom høj inflation er skadelig for den økonomiske vækst, 
ville deflation volde betydelige problemer. Dels fordi det gør det vanskeligere 
for gældsatte personer, virksomheder og sektorer at rette op på deres balance. 
Dels fordi det bliver vanskeligere at bruge ekspansiv pengepolitik, idet den 
nominelle rente vanskeligt kan være negativ.  

Risikoen for deflation er meget lille for euroområdet og Danmark. Risikoen 
er også meget begrænset for USA, men kan som følge af ubalancen i opspa-
ringen være større end i Europa. 

Den amerikanske vækstafmatning er en reaktion – som mange for så vidt har 
advaret mod i en årrække – på den forudgående usædvanligt kraftige låntag-
ning i husholdninger og virksomheder, som blandt andet hænger sammen 
med den tilsvarende spekulative boble på aktiemarkederne. Samlet set er de 
økonomiske problemer større i Japan, men den private gældsætning er isole-
ret set et større problem i USA. I Japan er den private sektors opsparing og 
finansielle formue meget høj.  

Modsat er der stor opmærksomhed i USA på muligheden for at imødegå 
afsvækkelser af privat forbrug og investeringer med rentenedsættelser og uden 
tvivl også monetær finansiering af offentlige budgetunderskud, hvis det 
skønnes nødvendigt. Sammen med en kraftig finanspolitisk ekspansion har 
sådanne tiltag i betydeligt omfang modvirket den amerikanske vækstafmat-
ning i 2001 og 2002, blandt andet ved at stimulere boligmarkedet og hus-
priserne. Til gengæld har lempelsen af finanspolitikken medført en kraftig 
svækkelse af de offentlige finanser, og den samlede stimulans har forhindret 
en begyndende nedbringelse af det samlede amerikanske underskud over for 
udlandet (betalingsbalancen). 

I euroområdet er der en god balance mellem den private sektors opsparing og 
investeringer, hvilket reducerer den konjunkturmæssige sårbarhed. Omsvin-
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get er her ikke trukket af de svækkede eksportmuligheder til USA, men af en 
svag udvikling i privates forbrug og investeringer. 

I det samlede euroområde er inflationen stort set ikke faldet, hvilket under-
streger, at problemerne med høj ledighed og lav beskæftigelse er strukturelle. 
Modsat USA har væksten i virksomhedernes produktivitet endvidere været 
lav i anden halvdel af 1990’erne – en periode der ellers også i euroområdet 
var præget af kraftige stigninger i beskæftigelsen. 

Figur 1.3a. Vækst i BNP i EU-landene i 
2001 og 2002 

Figur 1.3b. Inflation i EU-landene i sep-
tember 2002 
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Kilde: Eurostat, EU-Kommissionens forårsprognose, 2002 og ADAM’s databank.  

Sammenholdt med niveauet for inflation og kapacitetsudnyttelse er penge-
politikken i euroområdet ikke tilbageholdende, men virker i rimelig grad 
konjunkturstimulerende for området som helhed. Inflationspresset er imid-
lertid ikke ligeligt fordelt i området. I Tyskland er inflationen kun 1 pct. og 
konjunkturerne særligt svage, jf. figur 1.3a og b, mens inflationen for områ-
det som helhed holdes oppe af en række andre lande. I forhold til de isolere-
de behov i tysk økonomi kan pengepolitikken derfor fremstå som stram. 

Som en del af euroområdet har Tyskland ikke længere en valuta, der kan 
stige i kurs for landet alene. Derfor skal den lave tyske inflation ikke opfattes 
som en risiko for deflation, men snarere som en nødvendig forbedring af den 
tyske lønkonkurrenceevne, idet denne endnu kun er delvist oprettet efter det 
store konkurrenceevnetab ved genforeningen i starten af 1990’erne. Det vil 
øge væksten, men først på længere sigt. 

Strammere finanspolitik i eurolande med højere inflationspres – især i lande, 
der samtidigt har budgetproblemer – ville styrke mulighederne for en lavere 
rente og dermed også fremskynde en fornyet vækst i Tyskland. I lyset af et 
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stort aktuelt budgetunderskud og udsigten til kraftige stigninger i offentlige 
pensioner og service til ældrebefolkningen er der således ikke et finanspolitisk 
råderum i Tyskland til at stimulere konjunkturerne ad den vej.  

Fraværet af et finanspolitisk råderum i de tre største eurolande synliggøres af 
den mulige konflikt med grænsen for offentlige underskud på 3 pct. af BNP, 
jf. figur 1.4a og b. Konflikten skyldes ikke, at denne grænse er uhensigtsmæs-
sig. Med den fælles valuta i euroområdet er de markedsbaserede sanktioner 
over for uholdbar finanspolitik i form af stigende rentespænd og valutapro-
blemer faldet bort. Derfor er politiske forpligtelser i form af fælles regler sat i 
stedet. I praksis er sanktionerne i form af rentefri deponering ved meget store 
budgetunderskud langt mindre end de sandsynlige virkninger af stigende 
rentespænd for lande i et fastkurssamarbejde. 

Figur 1.4a. Offentlig saldo i Danmark og 
euroområdet 

Figur 1.4b. Offentlig saldo i EU og USA, 
2002 
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Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose, 2002, OECD, Economic Outlook 71, 2002 
og ADAM’s databank.  

Den mulige konflikt med grænsen på 3 pct. skyldes manglende finanspolitisk 
konsolidering i en række lande under opgangskonjunkturen i 1990’erne. I 
lyset af udsigten til flere ældre afspejler et budgetunderskud tæt på 3 pct. af 
BNP under alle omstændigheder, at finanspolitikken i disse lande er uhold-
bar. De EU-lande, der bedst konsoliderede de offentlige finanser i 1990’erne, 
er også dem, der nu har færrest økonomiske problemer. Disse lande har den 
finanspolitiske fleksibilitet, som reglerne indebærer for lande, der som tilsig-
tet har overskud eller ligevægt på de offentlige finanser i en normal konjunk-
tursituation. 

Grænsen på 3 pct. og reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten i øvrigt har med-
virket til kraftige forbedringer af den europæiske økonomi. Den betydelige 
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finanspolitiske konsolidering siden starten af 1990’erne gjorde eurosamar-
bejdet muligt og var afgørende for at sikre den lave rente, som var drivkraft i 
1990’ernes økonomiske opsving. 

Pengepolitikken afstemmes under alle omstændigheder efter, hvad der skøn-
nes muligt i lyset af vækst og inflationspres. Også derfor er der ingen genvej 
til højere vækst i euroområdet ved at ekspandere finanspolitikken. Ud over 
yderligere stigninger i budgetproblemerne ville følgen snarere end højere 
vækst blive højere rente. 

De konjunkturmæssige virkemidler er alt i alt begrænsede for euroområdet 
som helhed, og vægten bør derfor lægges på at gennemføre yderligere struk-
turreformer, som kan styrke arbejdsudbuddet, reducere den strukturelle le-
dighed og øge væksten i produktiviteten.  

Tempoet i gennemførelsen af disse strukturreformer er imidlertid faldet be-
tydeligt i de seneste år, og en række tiltag i såvel Europa som USA til blandt 
andet handelsrestriktioner og subsidier rummer en reel risiko for, at de poli-
tisk bestemte bidrag til potentialet for vækst og beskæftigelse aktuelt kan 
være negative. Ud over at reducere mulighederne for pengepolitisk stimule-
ring betyder denne internationale reformpause, at et kommende opsving 
hurtigere kan blive bremset af fornyet inflationspres.  

Det kan heller ikke udelukkes, at øgede sikkerhedsforanstaltninger i private 
og offentlige virksomheder samt omprioritering af offentlige udgifter til mili-
tære formål efter terrorangrebet på USA i september 2001 sænker det struk-
turelle vækstpotentiale. 
 
1.3. Arbejdsmarkedet på kortere og længere sigt
Det kraftige fald i arbejdsløsheden siden 1994 fladede ud i 2000, jf. figur 
1.5a og b, men niveauet på 140-145.000 personer har igennem de seneste år 
været 10-20.000 personer lavere end forventet i tidligere Finansredegørelser. 
I lyset af lønstigningerne må ledighedsniveauet vurderes at være i underkan-
ten af det strukturelle niveau. 

Ledigheden er dermed lav sammenlignet med potentialet for yderligere fald, 
men det er ikke udtryk for, at den resterende ledighed er frivillig. Mange 
enkeltpersoner kan fortsat opleve, at det er svært at få arbejde hurtigt og især 
at få det job, der er størst ønske om. Strukturel ledighed er et samfundsøko-
nomisk begreb, som ikke kan måles direkte, men som afspejler den ledighed, 
under hvilken forholdene på arbejdsmarkedet i gennemsnit udløser løn-
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stigninger, der ikke er holdbare på længere sigt. Strukturel ledighed kan f.eks. 
skyldes manglende overensstemmelse mellem kvalifikationer og efterspørgsel 
efter arbejdskraft. 

Figur 1.5a. Væksten i BNP og inden-
landsk efterspørgsel  

Figur 1.5b. Ledighed og beskæftigelse 
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Kilde: ADAM’s databank og Økonomisk Redegørelse, august 2002. 

Vurderet i lyset af både historiske og udenlandske erfaringer er det ikke med 
bevarelse af hovedelementerne i regelsættet for dagpenge og kontanthjælp 
sandsynligt, at arbejdsløsheden kan bringes væsentligt længere ned, end den 
er kommet. Det skyldes blandt andet, at der altid vil være ledighed ved job-
skifte på et dynamisk arbejdsmarked, og at dagpengesystemet også dækker 
nogle situationer med ferie, deltid, uddannelse og midlertidig hjemsendelse. 
Det lægger en bund under niveauet for den korterevarende ledighed. 

Når ledigheden er nedbragt så kraftigt fra det langt højere niveau på ca. 10 
pct. af arbejdsstyrken i perioden fra midten af 1970’erne til midten af 
1990’erne, skyldes det først og fremmest den førte arbejdsmarkedspolitik 
siden da. Kombinationen af at målrette den aktive arbejdsmarkedspolitik 
mod ny beskæftigelse, smidige regler for ansættelse og afskedigelse samt 
strammere regler for rådighed og optjening af dagpenge har vist sig at være 
effektiv. Det er afgørende, som i initiativet Flere i arbejde, at bevare og bygge 
videre på denne strategi.  De generelle ydelser har ikke været ændret og er 
fortsat høje sammenlignet med andre lande. 

Lav ledighed er et udtryk for, at der gøres brug af den arbejdskraft, som ud-
bydes af de, der allerede har eller søger arbejde. Beskæftigelsen afhænger des-
uden af hvor mange, der ønsker og søger arbejde, dvs. arbejdsudbuddet. Det 
er en forudsætning for højere beskæftigelse, at flere er til rådighed for ar-
bejdsmarkedet. Personer i midlertidig eller varig tilbagetrækning er ikke til 
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rådighed for arbejdsmarkedet, og afspejler derfor ikke en substitution fra 
ledighed, men fra muligheden for flere i beskæftigelse.  

Der er ingen erfaring for, at personer, der har trukket sig varigt tilbage fra 
arbejdsmarkedet, vender tilbage igen. Derimod er der betydelige erfaringer 
for, at det med beskæftigelse som alternativ kan lykkes at forebygge, at nye 
generationer trækker sig tilbage lige så tidligt som de foregående. 

For 50-59-årige viser udviklingen siden 1996, at afviklingen af overgangs-
ydelsen og bedre forebyggelse af førtidspension er slået kraftigt igennem som 
stigende beskæftigelse for denne aldersgruppe, jf. kapitel 3. Udviklingen viser 
imidlertid også, at større muligheder for beskæftigelse og bedre helbred ikke i 
sig selv fører til senere tilbagetrækning. Regelsættet for de mulige offentlige 
ydelser er derimod helt afgørende.  

Korrigeret for befolkningsudviklingen er igennem de foregående årtier ind-
truffet et kraftigt fald i arbejdsudbuddet, jf. figur 1.6a og b. Først fra 1997 er 
der igen sket en beskeden stigning, hvilket især skyldes den nævnte udvikling 
for de 50-59-årige. 

Figur 1.6a. Gennemsnitlig arbejdstid Figur 1.6b. Standardiseret arbejdsstyrke 
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Anm.: Den standardiserede arbejdsstyrke viser effekten af ændringer i erhvervsfrekven-
sen opdelt på alder og køn med en størrelse og sammensætning af befolkningen 
som i 2000.  Frem til 2010 (FR02-fremskrivningen) opdeles også efter herkomst. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, jf. kapitel 3. 

Det kraftige fald i arbejdstiden synes ophørt fra starten af 1990’erne, for-
mentlig i nogen grad påvirket af at den gennemsnitlige marginalskat faldt 
igennem 1990’erne. Der har været et fortsat fald i den aftalte arbejdstid, men 
til gengæld arbejder en større andel af de beskæftigede på fuldtid frem for 
deltid. I 2001 indtraf en tilsyneladende stigning i den gennemsnitlige ar-
bejdstid på godt ½ pct. Dette var ikke ventet og har bidraget til en vis for-
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bedring af de offentlige finanser. Det er usikkert om stigningen i arbejdstiden 
er varig. 

Det kraftige fald i erhvervsdeltagelsen i perioden 1988-97 kan henføres til 
alle aldersgrupper, jf. tabel 1.1, og kun for de over 50-årige er der sket en 
efterfølgende stigning. En del af det indtrufne fald skyldes, at flere uddanner 
sig længere, og det lader sig derfor ikke genoprette. Det kan for perioden 
1988-2000 skønsmæssigt opgøres til et negativt bidrag på godt 20.000 per-
soner. En andel af faldet skyldes et skift i befolkningens sammensætning mod 
flere indvandrere fra mindreudviklede lande, for hvilke beskæftigelsen i en 
længere periode efter bosættelse i Danmark under alle omstændigheder vil 
være lavere end gennemsnittet. For de 15-64-årige under ét kan det skøns-
mæssigt opgøres som svarende til et negativt bidrag på ca. 20.000 personer 
over perioden 1988-2000. 

Tabel 1.1. Bidrag til ændringer i den standardiserede arbejdsstyrke 
1981-1988 1988-1997 1997-2000 2000-2010 

 ------------------------1.000 personer------------------------- 
15-29-årige ............................ 16 -68 -1 12 
30-49-årige ............................ 45 -46 -2 34 
50-64-årige ............................ 17 -42 19 49 
I alt, 15-64-årige .................... 78 -155 15 95 

Anm.: Den standardiserede arbejdsstyrke viser effekten af ændringer i erhvervsfrekven-
serne opdelt på alder og løn med en sammensætning og størrelse af befolkningen 
som i 2000. I fremskrivningen til 2010 (FR02-fremskrivningen) opdeles også ef-
ter herkomst. Den faktiske arbejdsstyrke stiger mindre end den standardiserede 
arbejdsstyrke frem til 2010, hvilket primært kan henføres til skift i befolknings-
sammensætningen. 

Kilde: Danmarks Statistik, RAS samt egne beregninger og skøn, jf. kapitel 3. 

Synligheden af det historiske fald i erhvervsdeltagelsen har i nogen grad været 
reduceret af vækst i befolkningen i den erhvervsaktive alder, jf. figur 1.7a og
b. Denne stigning i befolkningen er nu vendt til et begyndende fald. 

Det skal understreges, at befolkningens størrelse og vækst som sådan ikke 
ændrer de økonomisk-politiske problemstillinger. En større – eller mindre – 
befolkning medfører naturligvis større – eller mindre – skatteindtægter. Men 
det medfører i stort set samme udstrækning også større – eller mindre – of-
fentlige udgifter til indkomstoverførsler og offentlig service. 
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Derimod har erhvervsdeltagelsen som andel af befolkningen, og den gen-
nemsnitlige arbejdstid, helt afgørende betydning for samfundsøkonomi og de 
offentlige finanser, jf. afsnit 1.4. 

Figur 1.7a. Antal 18-59-årige og disses 
andel af befolkningen 

Figur 1.7b. Standardiseret beskæftigelses-
frekvens
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Anm.: Den standardiserede beskæftigelsesfrekvens er beregnet under forudsætning af 
samme befolkningssammensætning som i 2000 vedrørende køn og alder. For 
2000-2010 vises FR02-fremskrivningen, og der tages højde for herkomst. 

Kilde: Danmarks Statistik, RAS, ADAM’s databank og egne beregninger.  

Synligheden af det historiske fald i erhvervsdeltagelsen har særskilt i 
1990’erne også været overskygget af det store fald i arbejdsløsheden. Dette 
fald har betydet, at beskæftigelsen, korrigeret for befolkningens størrelse og 
sammensætning og på trods af det store fald i erhvervsdeltagelsen, er næsten 
lige så høj som i midten af 1980’erne, jf. figur 1.7b. I fravær af faldet i ar-
bejdsstyrken kunne stigningen i beskæftigelsen imidlertid have været langt 
større. 

Arbejdsudbud og beskæftigelse frem til 2010 
Udviklingen i befolkningens størrelse og sammensætning frem til 2010 ville 
med uændrede beskæftigelsesandele fordelt på alder, køn og herkomst med-
føre et samlet fald i beskæftigelsen fra 2000 til 2010 på omkring 50.000 per-
soner, jf. tabel 1.2.

Beskæftigelsen er imidlertid aktuelt påvirket af den store tilgang til tilbage-
trækningsordningerne frem til 1996. Gennemslaget af det store fald i tilgan-
gen til tilbagetrækningsordningerne siden da – især til overgangsydelse og 
førtidspension – slår først fuldt igennem på længere sigt, når nye generatio-
ner med højere beskæftigelse erstatter de nuværende, der gradvist overgår fra 
tidlig tilbagetrækning til folkepension. 
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Tabel 1.2. Vækst i beskæftigelse og produktion 2000-2010 
 Beskæftigelse BNP 

Stigning, 1.000 personer Vækst i pct., p.a. 
Befolkningsforløb..................... -50 1¼ 
Udmøntet forløb...................... 30 1½
FR02-fremskrivning................. 85 1¾ 

Kilde: Egne beregninger.

Med indregning af de allerede gennemførte initiativer er et centralt skøn for 
den mulige beskæftigelsesudvikling frem til 2010 en stigning i beskæftigelsen 
på ca. 30.000 personer. Det skyldes primært det allerede indtrufne fald i 
tilgangen til overgangsydelse og førtidspension, men også bidrag fra efter-
lønsreformen og initiativerne i Flere i arbejde.

Det forudsatte samfundsøkonomiske forløb frem til 2010, FR02-forløbet, 
indebærer en samlet vækst i beskæftigelsen på i alt 85.000 personer, hvilket 
dermed er ca. 55.000 personer mere end det, der umiddelbart kan forventes 
på grundlag af allerede gennemførte initiativer. Forskellen kan skønsmæssigt 
fordeles på et behov på 40.000 flere i arbejdsstyrken og et holdbart fald i 
ledigheden på ca. 15.000 personer. 55.000 personer svarer til en ekstra stig-
ning i beskæftigelsen på ca. 2 pct. 

Denne mervækst i beskæftigelsen skal helt overvejende findes i arbejdsmar-
kedspolitikken, socialpolitikken og den fælles indsats med arbejdsmarkedets 
parter og virksomhederne med at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt.  

Det samfundsøkonomiske forløb afhænger kun i begrænset omfang af forde-
lingen af sådanne bidrag til yderligere stigninger i beskæftigelsen. Beregnings-
teknisk er bidragene fra arbejdsmarkeds- og socialpolitikken i FR02-forløbet 
forudsat fordelt på fire hovedgrupper: a) et yderligere løft i erhvervsdeltagel-
sen for indvandrere, b) et fald i den gennemsnitlige varighed af unges ud-
dannelsesforløb, c) et fald i omfanget af langvarig ledighed og arbejdsmarke-
dets randgrupper, samt d) en merstigning i beskæftigelsen for over 60-årige 
som følge af bedre seniorpolitik. 

Realiseringen af det samlede forløb forudsætter, at tiltag, der øger arbejdsud-
bud og beskæftigelse på disse områder, ikke opvejes af modsatrettede tiltag på 
andre områder. Med den forudsatte udvikling i offentligt forbrug og skat skal 
de strukturelle effekter af fremtidige tiltag til forøgelse af arbejdsudbuddet 
hjemtages fuldt ud som bedre offentlige finanser. 
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Arbejdstiden er forudsat uændret for de enkelte grupper på arbejdsmarkedet, 
men som følge af aldersmæssige forskydninger, herunder flere ældre, indreg-
nes et fald i den gennemsnitlige arbejdstid på ca. 1½ time frem til 2010, jf. 
figur 1.6a ovenfor. Dette fald medvirker alt andet lige til at dæmpe væksten i 
produktion og skattegrundlag. Sammenholdt med en stigning i beskæftigel-
sen på 3 pct. forudsættes således samlet set en stigning i antallet af udførte 
arbejdstimer på 1½ pct. fra 2000 til 2010. 

Isoleret set kan lavere skat på arbejdsindkomst i et begrænset omfang bidrage 
til at realisere den forudsatte stigning i det samlede arbejdsudbud. Det vil 
afhænge af størrelsesordenen og sammenhængen af en sådan. Som et regne-
eksempel kan virkningen på arbejdsudbuddet af lavere skat på arbejdsind-
komst for et provenutab på 5 mia.kr. – helt afhængigt af dens sammensæt-
ning – med betydelig usikkerhed anslås til op til 0,3 pct. Omregnet til ar-
bejdsindsatsen for et antal beskæftigede modsvarer det op til 5-10.000 perso-
ner1. Et sådant bidrag vil overvejende kunne modvirke risikoen for fald i den 
gennemsnitlige arbejdstid, men vil derigennem kunne aflaste behovet for 
flere beskæftigede. 

Da lavere skat, modsat bidrag til højere beskæftigelse fra arbejdsmarkeds- og 
socialpolitikken, alt andet lige belaster de offentlige finanser, kan bidrag her-
fra ikke samlet set understøtte den forudsatte vækst i det offentlige forbrug 
og finanspolitikkens langsigtede holdbarhed. Men hvis der inden for den 
samlede finanspolitiske ramme er råderum til lavere skat på arbejdsindkomst 
vil de afledte adfærdsvirkninger samtidigt gøre det lettere at nå den forudsat-
te stigning i arbejdsudbuddet. 

1.4. De offentlige finanser og skattetrykket
Der er overskud på de samlede offentlige finanser. En del af det målte over-
skud skyldes imidlertid nettoindbetalinger til ATP, som fuldt ud modsvares 
af tilsvarende højere pensionsudbetalinger på længere sigt. Resten af det of-
fentlige overskud modsvarer det, der skal til for, at finanspolitikken er hold-
bar på længere sigt med indregning af udsigten til flere ældre på længere sigt 
og de gjorte forudsætninger om flere beskæftigede, vækst i det offentlige for-
brug, skattestop og lavere skat på arbejdsindkomst, jf. tabel 1.3.

I fravær af den forudsatte mervækst i beskæftigelsen på 55.000 personer i 
forhold til allerede udmøntede initiativer og med indregning af skattestop-
pets nominalprincip mangler der en finansiering på ca. 1 pct. af BNP i for-

1 Jf. Finansministeriet, Fordeling og incitamenter,  juni 2002. 
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hold til den planlagte realvækst i det offentlige forbrug og muligheden for at 
nedsætte skatten på arbejdsindkomst. Det modsvarer omkring 14 mia.kr. 
Der er derfor afgørende, at de finanspolitiske virkninger af fremtidige bidrag 
til at realisere den nødvendige stigning i arbejdsudbuddet holdes inden for de 
forudsatte rammer i fremskrivningen frem til 2010. 

Tabel 1.3. Holdbarheden af de offentlige finanser 
---- Pct. af BNP ----

Holdbarhedsindikator i udmøntet forløb ....................................... -0,7/-0,5 
 - inkl. stigning i beskæftigelsen på 30.000 personer 
 - inkl. skattestop 
 - og inkl. realvækst i offentligt forbrug på 1 hhv. ¾ el. ½ årligt 
Virkning af ikke udmøntet stigning i beskæftigelse ......................... 1,0
Virkning af ¼ el. ½ pct. af BNP til lavere skat på arbejdsindk. ....... -0,2/-0,4 
Holdbarhedsindikator i FR02-fremskrivningen .............................. 0,1

Anm.:  Holdbarhedsindikatoren viser den offentlige saldo (ekskl. ATP) korrigeret for 
virkningerne af den angivne finanspolitik og beskæftigelsesstigning, den langsig-
tede betydning af flere ældre, omslaget i privat pensionsopsparing fra nettoindbe-
talinger til -udbetalinger samt en række mindre tekniske forhold, jf. kapitel 5.  
For det udmøntede forløb og virkningen af lavere skat på arbejdsindkomst er vist 
konsekvenserne af såvel en realvækst i det offentlige forbrug pr. bruger som i 
Danmark 2010 og af samme realvækst i det offentlige forbrug som i Danmark 
2010.

Kilde: Egne beregninger, jf. kapitel 4. 

I forhold til tidligere fremskrivninger, jf. blandt andet Økonomisk Redegørelse,
januar 2002, er indregnet en ny befolkningsprognose, som indebærer en lidt 
større vækst i befolkningen end tidligere. Det øger skattegrundlaget, men 
også antallet af overførselsmodtagere og antal brugere af offentlig service. I 
tabel 1.3 og tabel 1.4 nedenfor er derfor vist både virkningen ved samme 
vækst i det offentlige forbrug pr. bruger som tidligere – hvorved realvæksten i 
det offentlige forbrug udgør 0,7 pct. årligt i 2006-2010 – og ved fastholdelse 
af, som antaget i de tidligere fremskrivninger, en realvækst i det offentlige 
forbrug på 0,5 pct. årligt efter 2005. I sidstnævnte tilfælde er væksten pr. 
bruger mindre end tidligere og den viste beregningstekniske antagelse om 
lavere skat på arbejdsindkomst dermed større. 

Bliver stigningen i beskæftigelsen 55.000 personer mindre end forudsat, sva-
rende til det skønnede behov for virkningerne af yderligere initiativer, ind-
snævres mulighederne for vækst i den offentlige service og lavere skat på ar-
bejdsindkomst betydeligt, jf. tabel 1.4. Alternativt forringes holdbarheden af 
den samlede finanspolitik, hvorved der opbygges et behov for stramninger af 
finanspolitikken på et senere tidspunkt. 
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Med en vækst på kun 30.000 beskæftigede begrænses mulighederne for real 
vækst i det offentlige forbrug til 0,3 pct. årligt i perioden 2004-10 under 
forudsætning af, at der heller ikke realiseres lavere skat på arbejdsindkomst. I 
begge forløb vil løbende stigninger i effektiviteten kunne øge kvaliteten af 
den offentlige service udover den forudsatte vækst i ressourceanvendelsen  

Tabel 1.4. Finanspolitik og beskæftigelse i to forløb 
 FR02 Alternativ 

---------------- 1.000 personer -------------- 
Vækst i beskæftigelsen 2000-2010............... 85 30

----------------- Pct. af BNP ---------------- 
Offentlige finanser, 2010 ............................ 2,2 2,2
Offentlige finanser ekskl. ATP, 2010 .......... 1,4 1,4
Korrigerede offentlige finanser, 2010 .......... 0,1 0,1
Heraf bidrag fra: 
- Skattestop................................................. -0,6 -0,6 
- Lavere skat på arbejdsindkomst................. -0,2/-0,4 0,0

---- Gnst. årlig vækst i pct., 2004-10 ---- 
Realvækst i offentligt forbrug ...................... 0,8/0,6 0,3
Vækst i offentlig beskæftigelse ..................... 0,4 -0,1
Vækst i antal offentlige arbejdstimer............ 0,1 -0,4
Vækst i antal offentlige brugere ................... 0,2 0,2

Anm.:  For FR02-forløbet er vist konsekvenserne af en realvækst i det offentlige forbrug 
på såvel ¾ som ½ pct. årligt i 2006-10, jf. anmærkning til tabel 1.3. Det afspejles 
i de viste to forskellige konsekvenser for lavere skat på arbejdsindkomst. Som føl-
ge af realvækst i det offentlige nettovarekøb er realvæksten i det offentlige forbrug 
i begge forløb større end væksten i antallet af offentlige arbejdstimer. 

Kilde: Egne beregninger, jf. kapitel 4. 

Den samlede økonomiske vækst afhænger af beskæftigelsen og produktivite-
ten. Når de offentlige finanser er så følsomme overfor ændringer i beskæfti-
gelsen skyldes det, at det offentlige regelsæt grundlæggende er indrettet, så 
balancen mellem indtægter og udgifter er upåvirket af de årlige produktivi-
tetsstigninger i den private sektor. Disse produktivitetsstigninger har afgø-
rende betydning for den samlede velstand. Men de offentlige lønninger og 
overførselsindkomster reguleres i takt med de private lønninger. Derved deles 
denne velstandsgevinst af alle, og således påvirkes de offentlige indtægter og 
udgifter parallelt. Alternativet ville være stigende indkomstforskelle. 

De samlede skatteindtægter og dermed finansieringen af velfærdsudgifterne 
afhænger således grundlæggende af et stort arbejdsudbud og en høj privat 
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beskæftigelse selv om overførselsindkomster og beskatningen alt andet lige 
reducerer den enkeltes tilskyndelse til at arbejde.

Skattetrykkets niveau og udvikling 
Beskatningen steg betydeligt igennem 1980’erne, hvilket var nødvendigt på 
baggrund af det meget store offentlige underskud i starten af 1980’erne på 
op til 9 pct. af BNP. Fra 1992 til 2002 steg skattetrykket med knap 1 
pct.enhed, hvilket tæt svarer til virkningerne af de besluttede stramninger, 
netto, af stigende kommuneskat, afgiftsændringer og de provenuneutrale 
skatteomlægninger m.v. i perioden, jf. kapitel 7.

Både udviklingen i skattetrykket over tid og dets niveau er påvirket af en lang 
række tekniske forhold, herunder at der betales skat af indkomstoverførsler, 
at den offentlige sektor betaler skat til sig selv, og at skattetrykket traditionelt 
opgøres som de betalte skatter i pct. af BNP, der indeholder afgifter. Korri-
geret for disse tekniske forhold fremstår et lidt højere niveau for, hvad der i 
gennemsnit betales i skat af en typisk erhvervsindkomst, når indkomstskat og 
afgifter lægges sammen, jf. figur 1.8a.

Sammenlignet med andre lande er det danske skattetryk på niveau med det 
svenske og højere end i stort set alle andre lande, jf. figur 1.8b. Dette billede 
ændres ikke, hvis der korrigeres for tekniske forhold, der sammenlignet med 
udlandet påvirker beskatningen i op- eller nedadgående retning. 

Figur 1.8a. Skattetryk i Danmark Figur 1.8b. Skattetryk i Danmark i for-
hold til andre lande 
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Anm.: I figur 1.8b. illustrerer den mørkeblå søjle det korrigerede skattetryk, ekskl. obli-
gatoriske bidrag til offentlige pensionsordninger, som helt eller delvist har karak-
ter af bunden individuel opsparing og hvor den senere pension individuelt af-
hænger af størrelsen af de indbetalte beløb. Disse obligatoriske pensionsbidrag 
(markeret med lyseblå) kan kun delvist opfattes som en skat.   

Kilde: Danmarks Statistik, nationale myndigheder og egne beregninger, jf. kapitel 7. 
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Sammenlignet med udlandet overvurderes det danske skattetryk, fordi der 
betales skat af indkomstoverførsler, fordi det offentlige betaler skat til sig selv, 
og fordi blandt andet børnefamilieydelser konteres som en offentlig udgift og 
ikke som et skattefradrag. Det høje skattetryk skal endvidere vurderes i lyset 
af bedre offentlige finanser herhjemme og dermed en væsentligt bedre forbe-
redelse af befolkningens aldring end i de fleste andre lande. 

Omvendt undervurderes det danske skattetryk sammenlignet med udlandet, 
fordi det store omfang af afgifter indgår som en del af BNP, hvorved det 
målte skattetryk sænkes. I samme retning trækker, at beskatningen i andre 
lande, i form af sociale bidrag, i væsentligt omfang har karakter af tvungen 
privat opsparing frem for en omfordelende skat. 

Der er således ingen tvivl om, at Danmark har en større skatteudskrivning 
end stort set alle andre lande, målt som skatter der afkobler størrelsen af beta-
lingen fra de mulige offentlige ydelser og foretager omfordeling af indkomst. 

1.5. Langsigtede perspektiver for de offentlige finanser
Finanspolitikken er i mange vestlige lande, som i Danmark, efterhånden i 
stigende grad rettet ind efter også at skulle forberede væksten i ældrebefolk-
ningen. Denne vækst har stor betydning for de offentlige finanser, fordi den 
medfører en stigning i antallet af ældre – som helt overvejende modtager 
offentlige overførsler og service – sammenlignet med den erhvervsaktive be-
folkning og dermed skattegrundlaget. 

Normalisering af befolkningsvæksten 
Den væsentligste årsag til den stigende ældreandel i befolkningen er, at be-
folkningsvæksten i de fleste vestlige lande stort set er ophørt. I de foregående 
århundreder med meget store fødselstal har ældrebefolkningens andel midler-
tidigt været lav, idet fødselstallet i hver generation har været stigende sam-
menlignet med de foregående. Denne effekt – der udgør den største del af 
ændringerne – er uundgåelig og udtryk for en normalisering. 

Problemet for de offentlige finanser er egentlig ikke det stedfundne fald i 
fertiliteten (antal fødsler pr. kvinde). Over en længere periode er de offentlige 
finanser stort set upåvirket af ændringer i fertiliteten. En større eller mindre 
befolkning påvirker således de offentlige indtægter og udgifter parallelt, jf. 
senere.
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Problemet er, at den umiddelbare aflastning af de offentlige finanser ved 
lavere fødselstal i form af lavere udgifter til børnepasning og uddannelse, 
allerede har fundet sted. Belastningen i form af lavere arbejdsudbud og der-
med færre skatteindtægter slår derimod først for alvor igennem nu med den 
naturlige forsinkelse på 20-30 år. Samtidigt fortsætter antallet af ældre med 
at stige i mange år endnu. 

Den nødvendige tilpasning af de offentlige finanser skyldes i høj grad, at der 
– i nogle lande mere end andre – ikke blev foretaget en konsolidering af de 
offentlige finanser i den periode, hvor udgiftsbehovet faldt som følge af færre 
unge. I stedet blev der foretaget en omfattende forøgelse af serviceniveau og 
indkomstoverførsler. 

Endvidere synliggør normaliseringen af befolkningsvæksten, at de offentlige 
pensionssystemer blev indført med en balance mellem omfang og varighed af 
ydelserne på den ene side og skattebetalingen på den anden side, som kun 
kunne hænge sammen i kraft af den stadige vækst i befolkningen. Problemet 
afspejler, at hver generation af erhvervsaktive ikke betaler til sin egen offent-
lige pension ved opsparing, men over skatten til den samtidige, mindre, ge-
neration af pensionister. 

Et pensionssystem finansieret af den løbende beskatning er meget vanskeligt 
at ændre grundlæggende, når det en gang er indført. Ved systemernes indfø-
relse opstod således en stor gevinst for de, der var pensionister på det tids-
punkt eller umiddelbart stod overfor pension. I første omgang var den gene-
rationsmæssige omfordeling herved lille, fordi der var få pensionister og i 
øvrigt hastigt stigende velstand. Gevinsten for den første generation af pensi-
onister modsvarede, at disse som erhvervsaktive havde en lav skat. Modstyk-
ket hertil er, at overgang til et opsparingsbaseret system ville betyde, at en 
bestemt generation i overgangsperioden kommer til at betale ’to gange’, 
nemlig både for deres egen fremtidige og de nuværende pensionisters pensi-
on. 

Ud over den uundgåelige normalisering af fødselstallet vil der i en periode 
være yderligere effekter af, at efterkrigstidens fødselsårgange var særligt store,  
og især 1980’ernes årgange var særligt små. Denne effekt er ikke ubetydelig, 
men mindre og midlertidig. Den medfører, at ældreudgifterne, som andel af 
BNP, vil være særligt store i årtiet 2030-40.  
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Stigende levealder 
Andelen af ældre i befolkningen, og dermed de offentlige finanser, påvirkes 
imidlertid også af, at befolkningen lever stadigt længere. Levealderen er i 
gennemsnit steget med 2-3 år siden 1980 og er i befolkningsprognosen for-
udsat at stige med yderligere 2-3 år frem til 2050.  

Effekten af den længere levealder er forholdsvis stor og modsvarer, at der 
aktuelt afsættes ca. 0,6 pct. af BNP eller 8-9 mia.kr. på de offentlige finanser 
til at finansiere den medfølgende nettoeffekt på de offentlige finanser. Her-
ved er der taget hensyn til en vis modgående effekt fra, at den længere leveal-
der delvist dækker over lavere dødelighed blandt unge og erhvervsaktive, 
hvilket isoleret set også øger arbejdsstyrken. 

Forudsætningen om en stigning i levealderen på 2-3 år kan være undervurde-
ret mærkbart. Forudsætningen er gjort i lyset af, at levealderen har været 
omtrent uændret i en længere årrække og først inden for de sidste fem år har 
vist en kraftig stigning. Den er imidlertid lav sammenlignet med de fleste 
andre lande, hvor levealderen er steget mere igennem en længere periode.  

For de øvrige EU-lande forudsætter de internationale organisationer en stig-
ning i levealderen frem til 2050 på 4-5 år, jf. figur 1.19a. Antages en sådan 
stigning også for Danmark omtrent fordobles virkningen på de offentlige 
finanser fra stigende levealder og dermed behovet for at afsætte en stigende 
del af skattebetalingerne hertil, jf. figur 1.9b. Med en sådan stigning i leveal-
deren herhjemme ville der i nogen grad foreligge en ny situation for de of-
fentlige finanser. 

For de offentlige finanser medfører den stigende levealder stigende netto-
udgifter, idet der, hverken i Danmark eller andre lande, er tegn på, at bedre 
helbred og stigende levealder i sig selv udsætter tilbagetrækningen fra ar-
bejdsmarkedet. Tværtimod har tilbagetrækningsalderen i næsten alle vestlige 
lande været faldende siden 1960. Modstykket er således, at det samlede antal 
år, som den enkelte modtager offentlige pensioner m.v. i tilbagetrækning, er 
kraftigt stigende. 

Den gennemsnitlige pensionsperiode er steget med 2-3 år mellem 1980 og 
2000 og vil for personer, der trak sig tilbage fra arbejdsmarkedet i 1990’erne, 
blive væsentligt længere end for tidligere og senere generationer. Frem til 
2050 kan ved uændret tilbagetrækningsalder imødeses en yderligere stigning 
på, som nævnt, mindst 2-3 år og måske 4-5 år. Enkelte lande, herunder Itali-
en og Sverige, har gjort pensionssystemet robust overfor usikkerheden om 
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levealderen, idet den samlede pension over livsforløbet i disse lande beregnes, 
så den ikke forøges af stigende gennemsnitlig levealder. 

Figur 1.9a. Forudsat middellevetid. Figur 1.9b. Stigningen i offentlige udgif-
ter til ældre i forhold til 2003 
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Anm.: Figur 1.9b viser ændringen i de offentlige nettoudgifter (i pct. af BNP) til ældre i 
forbindelse med plejehjem, hospitaler, sygesikring, folkepension, efterløn, del-
pension, boligydelse og tjenestemandspension. Der er indregnet effekter fra mod-
regning af pensionstillæg og boligydelse.  

Kilde: Egne beregninger og skøn, jf. kapitel 5. 

Den danske strategi: Reduktion af den offentlige gæld 
Som i andre lande findes der kun tre muligheder for at undgå væsentlige 
stigninger i den fremtidige skattebyrde som følge af flere ældre. Den ene er at 
reducere væksten i ydelser og service til ældre – eller andre offentlige ydelser 
– sammenlignet med udviklingen i de erhvervsaktives indkomster. Den an-
den er at opnå senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Den tredje er at 
foretage en tilstrækkelig tidlig og omfattende offentlig opsparing til at kunne 
finansiere de voksende udgifter. 

Den danske strategi bygger overvejende på at foretage en omfattende offent-
lig opsparing – i form af nedbringelse af den offentlige gæld – og i mindre 
omfang på senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. I forhold til såvel 
indkomstoverførsler som service til ældre er der derimod ikke sket stramning 
af ydelserne. 

Nedbringelsen af den offentlige gæld indebærer indirekte, at der inden for de 
aktuelle offentlige finanser sammenlignet med et forløb med uændret gælds-
kvote årligt prioriteres ca. 2-3 pct. af BNP til finansiering af den kommende 
stigning i ældreudgifterne. Opsparingsstrategien betyder således ikke, at stig-
ningen i ældreudgifterne bliver mindre, men at den er finansieret. Den inde-
bærer, at der kan træffes positive prioriteringer. 
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Denne strategi rummer store fordele frem for at udskyde den nødvendige 
tilpasning: 

• Der undgås en stor renteudgift sammenlignet med at udskyde finansie-
ringen. 

• Risikoen for pludselige og kriseagtige tiltag nedbringes.  
• Der sikres bedre generationsmæssig balance, idet de nuværende erhvervs-

aktive i større omfang medvirker til at finansiere deres egne kommende 
offentlige pensioner. 

• Trygheden om vilkårene for fremtidens ældre er større. 

Spørgsmålet om nedbringelsen af den offentlige gæld og opsparingsstrategien 
må ikke forveksles med betydningen af den private pensionsopsparing. Den-
ne opsparing har stor og positiv betydning for den enkeltes pension og er 
også samfundsøkonomisk gavnlig. Arbejdsmarkedspensionerne er imidlertid 
ikke en erstatning af den offentlige pension, men et supplement. Samlet set 
styrker arbejdsmarkedspensionerne ikke de offentlige finanser, men rummer 
netto en vis offentlig begunstigelse, når fradrag ved indbetaling sammen med 
lavere afkastbeskatning sammenlignes med skat og modregning af offentlige 
ydelser ved udbetalingen.  

Den historiske belastning af de offentlige finanser i form af fradrag for privat 
pensionsopsparing vil i de kommende årtier vende som følge af et omslag til 
nettoudbetalinger fra disse ordninger. Det er et omslag, det offentlige således 
har betalt for historisk, og som i kraft af skatteudskydelsen reelt også har 
rummet en offentlig opsparing. 

Følsomheden overfor alternative forudsætninger 
Størrelsesordenen af den fremtidige stigning i udgifterne til flere ældre er 
forholdsvis robust, fordi effekterne for de kommende årtier kan henregnes til 
personer, der allerede er født. 

Alligevel er også befolkningsmæssige fremskrivninger usikre og har historisk 
undergået forholdsvis store revisioner. Konsekvenserne for de offentlige fi-
nanser afhænger af hvilke revisioner, der er tale om, jf. tabel 1.5. Grundlæg-
gende kan der være tale om to typer revisioner, om hvilke der gælder: 

• Effekter, der ændrer befolkningens sammensætning mellem beskæftigede 
og andre, har betydelige konsekvenser for de offentlige finanser. Det gæl-
der levealderen, tilbagetrækningsalderen og generelt den beskæftigede an-
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del af befolkningen, herunder integration af indvandrere på arbejdsmar-
kedet.

• Effekter, der på kort eller længere sigt ændrer befolkningens størrelse, har 
ingen eller små konsekvenser for de offentlige finanser. Det gælder især 
fødselstallet (fertiliteten) og antallet af indvandrere. 

En stigning i tilbagetrækningsalderen på ½ år, svarende til 20.000 flere i 
arbejdsstyrken, medfører en positiv effekt på de offentlige finanser på ¼ pct. 
af BNP. 

En stigning i levealderen på ét år medfører en årlig merbelastning af de of-
fentlige finanser på ca. 0,2 pct. af BNP. Virkningen er dog ikke uafhængig af 
hvilke aldersgrupper et fald i dødeligheden primært indtræffer for. Stiger 
levealderen samlet til skønnet for gennemsnittet i EU-landene i 2050, bela-
stes de offentlige finanser med 0,7 pct. af BNP i forhold til forudsætningerne 
i den befolkningsprognose, der er lagt til grund. 

Tabel 1.6. Effekter af ændrede forudsætninger for befolkningsudviklingen 
Virkning på holdbarheden af finanspolitikken 

------ Pct. af BNP ------
Ændring i befolkningens sammensætning:
½  år højere gnst. tilbagetrækningsalder................................... 0,25 
8 pct.enheder større besk. for indv. fra  mindre udv. lande ..... 0,20 
1 års længere levetid ................................................................ -0,22 
Levetid stiger til skønnet gennemsnit i EU i 2050 .................. -0,70 
Ændring i befolkningens størrelse:
Stigning i fertiliteten med 4.000 børn om året ........................ -0,02 
5.000 personer ekstra årlig indvandring 
 - fordelt ligeligt på mere og mindre udviklede lande ............... 0,00 
 - fra mere udviklede lande ...................................................... 0,12 
 - fra mindre udviklede lande .................................................. -0,12 
Udvandring af 50.000 pensionister med høj indkomst ............ -0,13 

Kilde: Egne beregninger, jf. kapitel 5. 

En stigning i den beskæftigede andel af de nuværende indvandrere fra min-
dre udviklede lande på 8 pct.enheder, svarende til ca. 12.500 personer, ville 
forbedre de offentlige finanser med ca. 0,2 pct. af BNP. En sådan stigning 
svarer til en forøgelse fra den nuværende beskæftigelsesandel på 42 pct. til 50 
pct., hvilket omtrent er det niveau, hvorved fremtidig indvandring ville være 
neutralt for de offentlige finanser. Det svarer endvidere omtrent til det forud-
satte i FR02-fremskrivningen. 
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En stigning i fertiliteten med 4.000 børn om året, hvilket svarer til en for-
øgelse af fertiliteten i 2002 med godt 0,1 barn pr. kvinde, har stort set ingen 
effekt på de offentlige finanser på længere sigt. På længere sigt medfører et 
større fødselstal en større arbejdsstyrke og beskæftigelse, men i en længere 
årrække forinden dominerer effekten af større offentlige udgifter til børne-
pasning og uddannelse. På helt langt sigt indebærer et større fødselstal også 
flere udgifter til pensioner og ældrepleje m.v.  

Også indvandring ændrer primært befolkningens størrelse og ikke dens 
sammensætning på længere sigt. Derved påvirkes de offentlige udgifter og 
indtægter nogenlunde neutralt. Effekten af den gennemsnitlige indvandring i 
dag, med en gennemsnitlig beskæftigelsesgrad som i dag, er stort set neutral. 
Fortegnet på effekten ligger inden for beregningsusikkerheden. 

Effekten afhænger af, i hvilket omfang indvandrerne i gennemsnit har større 
eller mindre indkomst og beskæftigelse end øvrige danskere. Skønsmæssigt 
vil virkningen af øget indvandring på de offentlige finanser være positiv, hvis 
beskæftigelsesandelen blandt indvandrere er større end ca. 50 pct. Det for-
holdsvis lave tal skyldes, at indvandrere typisk er i alderen 20-30 år og der-
med primært er i Danmark i den erhvervsaktive alder og i mindre omfang 
medfører danske offentlige udgifter til uddannelse og børnepasning. 

Blandt de nuværende indvandrere er beskæftigelsesandelen omkring 57 pct. 
for indvandrere fra mere udviklede lande og 42 pct. for indvandrere for min-
dre udviklede lande. Til sammenligning er beskæftigelsesandelen for øvrige 
danskere 75 pct. 

Med en beskæftigelsesandel som for de nuværende indvandrere ville en stig-
ning i indvandringen fra mere udviklede lande på 5.000 personer årligt for-
bedre de offentlige finanser med godt 0,1 pct. af BNP. Omvendt ville en 
stigning i indvandringen fra mindre udviklede lande i samme størrelsesorden 
forringe de offentlige finanser med godt 0,1 pct. af BNP.  

Effekterne er under alle omstændigheder forholdsvis små og skal vurderes i 
lyset af, at en permanent stigning eller fald i indvandringen på 5.000 perso-
ner årligt er en meget omfattende ændring.  

Endelig kan holdbarheden af de offentlige finanser blive påvirket negativt 
med 0,1-0,2 pct. af BNP i tilfælde af en betydelig stigning i udvandringen af 
pensionister med høje indkomster. 
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2. Udfordringer for den makro-
økonomiske politik 

2.1. Indledning 
Ledigheden er på det laveste niveau i 25 år. Samtidig er de offentlige finanser 
blevet konsolideret. Den afdæmpede vækst i forbrug og investeringer siden 
1998 har reduceret presset i økonomien. Lønstigningerne er imidlertid fort-
sat høje sammenlignet med udlandet. 

Med kombinationen af blandt andet høj beskæftigelse og overskud på såvel 
de offentlige budgetter og betalingsbalancen er der ikke umiddelbart tegn i 
retning af et problem med Danmarks konkurrenceevne i de seneste år. Det 
gælder også for industrien mere snævert betragtet. Produktiviteten har udvik-
let sig gunstigt, og høje timelønomkostninger skal ses i sammenhæng med 
produktivitetsniveauet. Konkurrenceevnen har dog også været begunstiget af 
den internationale valutakursudvikling. 

Der er nu omtrent balance mellem den private sektors opsparing og investe-
ringer og dermed ikke tegn på gældsætningsproblemer i den private sektor. 
Investeringskvoten har de seneste år ligget på et forholdsvis stabilt niveau, der 
ligger en smule over det historiske gennemsnit. Internationalt set bidrager de 
offentlige budgetoverskud til en relativt høj samlet opsparing. 

Den internationale økonomi er i en afmatning efter konjunkturopgangen i 
slutningen af 1990’erne. Et væsentligt element er fald i aktiekurserne efter en 
årrække med stigninger, der ikke stod mål med udviklingen i virksom-
hedernes indtjening. I USA er blevet opbygget ubalancer i form af faldende 
opsparingskvote og store betalingsbalanceunderskud. En nødvendig afvikling 
af disse ubalancer kan begrænse væksten i USA i en årrække. 

I flere europæiske lande er det finanspolitiske råderum stærkt begrænset, 
hvilket synliggøres af den mulige konflikt med Stabilitets- og Vækstpagtens 
grænse på 3 pct. af BNP for offentlige underskud. Baggrunden for det be-
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grænsede råderum er en for beskeden konsolidering af de offentlige finanser 
igennem opsvinget i anden halvdel af 1990’erne og frem til 2000. Reglerne i 
Stabilitets- og Vækstpagten rummer tilstrækkelig fleksibilitet over for kon-
junkturtilbageslag, hvis de offentlige finanser som tilsigtet er i balance eller 
overskud under en normal konjunktursituation. Problemerne med de offent-
lige finanser er i de berørte lande også manglende holdbarhed for finanspoli-
tikken over for den langsigtede vækst i ældrebefolkningen. 

De lave renter i Europa gør, at det aktuelle renteniveau herhjemme umiddel-
bart ligger i underkanten af, hvad hensynet til presset i økonomien tilsiger. 
Lavere rentespænd bidrager samtidig til at øge gennemslaget fra lave renter i 
Europa. Rentespændet vil oftest være lavt i situationer med en gunstig udvik-
ling i dansk økonomi, og omvendt. Dermed vil udviklingen i rentespændet 
under fastkurspolitik uden for euroområdet oftest trække i retning af at for-
stærke konjunkturudviklingen. 

Der har i de seneste år været en betydelig stigning i udbredelsen af rentetil-
pasningslån. Den større anvendelse af rentetilpasningslån forstærker økono-
miens rentefølsomhed, om end effekten er begrænset. I tilfælde, hvor dansk 
økonomi er i konjunkturmæssig god fase med euroområdet, kan den større 
rentefølsomhed være en fordel. Omvendt kan den forøgede rentefølsomhed 
forstærke en uønsket konjunkturudvikling, hvis der på et tidspunkt opstår ri-
siko for en særskilt lavkonjunktur i Danmark. 

Med en omtrent neutral finanseffekt for 2003 og et lille negativt bidrag fra 
tidligere års finanspolitik er der samlet tale om en relativt begrænset virkning 
på aktiviteten fra den økonomiske politik. Det er umiddelbart passende i ly-
set af virkninger fra stedfundne renteændringer og vækstpotentialet i dansk 
økonomi. Med henblik på at undgå stigende pres er det vigtigt at forebygge 
perioder med overophedning med stram udgiftsstyring og fortsatte forbed-
ringer på arbejdsmarkedet. 

Afsnit 2.2 diskuterer baggrunden for den aktuelle makroøkonomiske situati-
on. I afsnit 2.3 fokuseres på konkurrenceevnen, produktivitet og markeds-
andele, mens afsnit 2.4 omhandler opsparing og investering. I afsnit 2.5 be-
lyses drivkræfterne bag udviklingen i den internationale økonomi. Afsnit 2.6 
diskuterer de aktuelle konjunkturmæssige udfordringer for finanspolitikken 
og implikationer af udbredelsen af rentetilpasningslån, og afsnit 2.7 ser på er-
faringerne med stabiliseringspolitikken. 
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2.2. Den makroøkonomiske situation og pres på økonomien 
Vendingen i de internationale konjunkturer i 2001 indtrådte efter en for-
holdsvis lang periode med høj vækst og faldende ledighed i såvel USA og eu-
roområdet som herhjemme, jf. figur 2.1a. I forhold til USA har opbremsnin-
gen været forholdsvis beskeden i Danmark, og særligt udviklingen i ledighe-
den har været gunstigere, jf. tabel 2.1 og figur 2.1b. Det skal blandt andet ses 
i lyset af, at dansk økonomi i højere grad end udlandet allerede før opbrems-
ningen har taget en tilpasning mod bedre opsparingsbalancer. Samtidig frem-
står strukturerne på arbejdsmarkedet bedre end i euroområdet. 

Det forventes, at væksttempoet øges både i Danmark og i udlandet de næste 
par år, men at opgangen vil være forholdsvis afdæmpet. I USA begrænses ef-
terspørgselsvæksten af historisk lav opsparing og faldet i aktiekurserne, hvor 
erfaringerne viser, at der ofte følger nogle vækstsvage år, når større spekulati-
ve bobler på de finansielle markeder brister, jf. afsnit 2.5. 

Figur 2.1a. BNP-vækst i Danmark, euro-
området og USA 

Figur 2.1b. Ledigheden i Danmark, euro-
området og USA 
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Kilde: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse, august 2002. 

Tabel 2.1. BNP-vækst for Danmark, euroområdet og USA 
1990-1995 1995-2001 2002 2003 2004-2010 

----------------------------------- Pct. p.a. ------------------------------------
Danmark ............ 1,8 2,4 1,5 2,2 1,8 
Euroområdet....... 1,9 2,4 1,0 2,6 2,1 
USA.................... 2,3 3,5 2,3 3,0 2,4 

Kilde: OECD, Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse, august 2002 samt egne bereg-
ninger. 

I eurolandene svækkes vækstmulighederne af en tilsyneladende svag produk-
tivitetsvækst samtidig med, at det relativt høje ledighedsniveau i vidt omfang 
fremstår strukturbetinget. Kerneinflationen i euroområdet ligger over det 
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mellemfristede loft for forbrugerprisinflationen på 2 pct., hvilket indtil videre 
har begrænset mulighederne for yderligere lempelser af pengepolitikken. 
Desuden er eurolandenes offentlige finanser svagere end USA's og Dan-
marks, særligt i forhold til de udfordringer, der følger af aldringen.  

I Danmark er der fortsat kapacitetspres, og outputgabet er positivt, mens det 
for USA og eurolandene skønnes negativt. Den rente, som importeres fra eu-
rolandene, er lidt under det niveau, som ville være afstemt med konjunktur-
situationen. Dermed er de kortsigtede krav til finanspolitikken lidt stramme-
re end i euroområdet, hvor der fortsat er et element af konjunkturbetinget 
ledighed. 

Som udgangspunkt er dansk økonomi godt rustet, også hvis opsvinget sker 
senere end ventet. Pressituationen, kombineret med betydeligt overskud på 
betalingsbalancen og passende overskud på de offentlige finanser, gør følsom-
heden over for lavere efterspørgsel mindre og tillader, at de automatiske sta-
bilisatorer kan virke fuldt ud. Desuden er den private sektors opsparing høj, 
hvilket understøtter forventningen om en vis fremgang i privatforbruget, og-
så selv om den internationale vækstpause skulle blive længere end ventet.  

Omvendt ville et kraftigere opsving forstærke presset på kapaciteten. De sta-
biliseringspolitiske udfordringer synes alt i alt lettere at håndtere ved en 
afdæmpet frem for kraftigere efterspørgselsvækst. 

Presset på arbejdsmarkedet 
Efter at være faldet siden 1993 har den registrerede ledighed i 2001 og den 
forløbne del af 2002 ligget stabilt på 5 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur 2.2a.
Den registrerede ledighed ligger dermed ca. ½ pct.enhed lavere end den 
strukturelle ledighed, der er et beregnet mål for det ledighedsniveau, som er 
foreneligt med stabil løn- og prisinflation. Forskellen afspejler, at der fortsat 
er pres på arbejdsmarkedet. 

Den andel af arbejdsstyrken, som er i aktivering, har været stort set uændret 
siden 1994, jf. figur 2.2b. Det understøtter, at reduktionen i ledigheden er et 
reelt fald i de ledige ressourcer på arbejdsmarkedet. 

AKU-ledigheden ligger nu på samme niveau som den registrerede ledighed 
på omkring 4¾ pct. af arbejdsstyrken og har været nogenlunde konstant de 
seneste 2 år. AKU-ledigheden er et spørgeskemabaseret ledighedsmål, hvor 
alle aktivt arbejdssøgende uden arbejde regnes som ledige, og derfor er AKU-
ledigheden som udgangspunkt et godt mål for, hvor mange ressourcer der 
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står til rådighed på arbejdsmarkedet, om end den er behæftet med større sta-
tistisk usikkerhed end den registrerede ledighed. 

Figur 2.2a. Strukturel ledighed Figur 2.2b. Ledighed og aktivering
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Anm.: Den statistiske usikkerhed ved beregningen af strukturel ledighed fremgår af det 
anførte (95 pct.) konfidensinterval. AKU-ledighed angiver ledigheden målt i ar-
bejdskraftundersøgelsen. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Faldet i den strukturelle ledighed afspejler, at arbejdsmarkedets funktions-
måde er blevet forbedret i løbet af 1990’erne. I samme periode er graden af 
både faglig og geografisk mismatch – målt ved ledighedsspredningen over 
henholdsvis faggrupper1 og regioner – faldet væsentligt, jf. figur 2.3a.

Lavere mismatch virker dæmpende på den strukturelle ledighed. Det skyldes, 
at lavere mismatch – ved enten at tilføre arbejdskraft til områder med relativt 
lav ledighed eller ved at ”flytte” arbejdspladser til områder med relativt høj 
ledighed – mindsker flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet. Færre flaske-
halsproblemer kan som udgangspunkt forventes at reducere lønpresset2. Det 
er således muligt at dæmpe lønstigningerne, uden at ledigheden nødvendigvis 
behøver at stige. Det bidrager til at reducere den strukturelle ledighed. 

Siden 1997 er faldet i den beregnede strukturelle ledighed aftaget, og niveau-
et har det seneste år været omtrent konstant i omegnen af 5½ pct. af arbejds-
styrken. Samme udvikling kan genfindes i mismatch-målene. Dermed øges 
risikoen for, at yderligere fald i ledigheden vil indebære et betydeligt pres på 
arbejdsmarkedet. 

1 A-kassegrupperingen er anvendt som approksimation til faggrupper. 
2 Argumentet bygger på en antagelse om, at lønninger er mere følsomme over for ledig-
hed, når ledigheden er lav, end når den er høj, jf. Layard, Nickell og Jackman, Unem-
ployment – Macroeconomic performance and the labour market, 1991.
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Figur 2.3a. Mismatch og strukturledighed Figur 2.3b. Lønstigninger og referencefor-
løb på DA/LO-området
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Anm.: Faglig og geografisk mismatch er beregnet som den vægtede spredning i arbejds-
løsheden over henholdsvis a-kasser og regioner.  

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Lønstigningstakten er tiltaget i 2001 og ligger i den forløbne del af 2002 sta-
dig på et relativt højt niveau, jf. figur 2.3b. Lønstigningerne på det private 
arbejdsmarked aftales primært lokalt. Et aktuelt pres på arbejdsmarkedet kan 
derfor i større grad afspejle sig i de opgjorte lønstigningstakter, selv om der er 
aftalt flerårige centrale overenskomster. I 2000 var der en aftagende afvigelse 
mellem den faktiske lønstigningstakt og referenceforløbet baseret på de cen-
trale overenskomster. I 2001 bidrog de øgede lønstigninger til at udvide 
denne forskel.  

Stigningen i de danske lønomkostninger ligger over udlandets, jf. figur 2.4a.
De relativt højere lønstigninger i Danmark afspejles dog ikke i forbrugerpris-
inflationen, som i de seneste år har været på linje med euroområdet, jf. figur 
2.4b. Imidlertid er den underliggende inflation steget markant igennem 
2001, hvilket blandt andet vurderes at kunne henføres til den høje vækst i 
enhedslønomkostningerne i 2001 og faldende råvarepriser3.

Et stramt arbejdsmarked, hvor ledigheden er lavere end det strukturelle ni-
veau, er ikke holdbart på langt sigt. 

Ekspansiv finanspolitik, som søger at fastholde ledigheden under det struktu-
relle niveau, vil på længere sigt ikke resultere i lavere ledighed, men derimod 

3 Bevægelser i råvarepriserne synes i stort omfang opfanget af avancerne, idet den under-
liggende inflation (som inkluderer avancer, men er eksklusive blandt andet råvarepriser) i 
høj grad er negativt korreleret med råvarepriserne. 
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i højere inflation og en permanent forværring af de offentlige finanser. En 
målsætning om lavere ledighed kan således kun opfyldes på længere sigt, hvis 
den underbygges af strukturforbedringer på arbejdsmarkedet, og der derved 
opnås en reduktion af den strukturelle ledighed. 

Figur 2.4a. Stigning i lønomkostningerne 
i Danmark og udlandet

Figur 2.4b. Inflationsudvikling
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Anm.: Stigningen i lønomkostninger i figur 2.4a vedrører fremstillingsvirksomhed. 
Kilde: Danmarks Statistik, DA’s lønstatistik, BLS, Eurostat og egne beregninger. 

2.3. Konkurrenceevne, produktivitet og markedsandele 
Niveauet for timelønomkostningerne for industriarbejdere målt i samme valuta 
ligger højere end i de fleste andre lande, jf. tabel 2.2. I 2001 udgjorde forskel-
len mellem Danmarks og udlandets lønomkostningsniveau 7½ pct. Det var 
knap ½ pct.enhed mere end i 1995 og 1¼ pct.enhed mere end i 1998. 

De relativt høje lønomkostninger i Danmark kan henføres til høje direkte 
lønomkostninger, idet de lovbestemte, indirekte lønomkostninger er meget 
små, jf. boks 2.1. I udlandet bidrager de lovbestemte indirekte lønomkost-
ninger i væsentligt større omfang til de samlede lønomkostninger. 

Opgørelsen af timelønomkostningerne omfatter her kun industriens arbejde-
re, mens funktionærer ikke er medtaget. Da spredningen i lønningerne er 
mindre i Danmark end i de fleste andre lande, er det derfor sandsynligt, at 
det relative danske lønniveau i industrien er overvurderet. 
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Tabel 2.2. Samlede lønomkostninger for industriarbejdere, kr. pr. time 
 1995  1998   2001  
1 Tyskland............. 170 1 Tyskland ............. 176 1 Norge ................. 193
2 Schweiz............... 164 2 Schweiz ............... 163 2 Tyskland ............ 190
3 Belgien................ 155 3 Belgien ................ 163 3 Schweiz .............. 182
4 Østrig ................. 142 4 Norge.................. 161 4 Belgien ............... 175
5 Finland ............... 137 5 Danmark ............ 151 5 Danmark ........... 173
6 Norge ................. 137 6 Østrig.................. 149 6 USA ................... 169
7 Danmark ............ 135 7 Sverige ................ 148 7 Finland............... 166
8 Holland .............. 135 8 Finland ............... 147 8 Japan.................. 163
9 Japan .................. 134 9 Holland............... 143 9 Østrig ................. 161

10 Sverige ................ 120 10 USA .................... 125 10 Holland.............. 161
11 Frankrig .............. 108 11 Japan................... 123 11 Sverige................ 153
12 USA.................... 96 12 Frankrig .............. 117 12 Storbritannien .... 134
13 Italien ................. 91 13 Storbritannien ..... 112 13 Frankrig ............. 132
14 Canada ............... 90 14 Italien.................. 110 14 Canada............... 130
15 Storbritannien..... 77 15 Canada................ 105 15 Italien................. 115
16 Irland.................. 77 16 Irland .................. 91 16 Irland ................. 111
17 Spanien............... 72 17 Spanien ............... 81 17 Spanien .............. 91
18 Grækenland ........ 51 18 Grækenland......... 59 18 Grækenland........ 65
19 Portugal .............. 30 19 Portugal .............. 37 19 Portugal.............. 40
Vægtet udlandsgnst. ..  123 Vægtet udlandsgnst. . 139 Vægtet udlandsgnst. . 158
Korr. udlandsgnst. ....  126 Korr. udlandsgnst...... 142 Korr. udlandsgnst. .... 161
Danmark ift. udl.1) ....  7,1 Danmark ift. udl.1) ....  6,3 Danmark ift. udl.1).... 7,5

Anm.: Gennemsnittet i udlandet er sammenvejet med de pågældende landes vægte i det 
effektive kronekursindeks. I følgende lande er ungarbejdere ikke medtaget i be-
regningerne af lønomkostningerne: Danmark, Schweiz, Østrig, Storbritannien, 
Norge, Sverige og Finland. I det korrigerede udlandsgennemsnit er ungarbejder-
nes bidrag til lønniveauet i de øvrige lande renset ud, hvorfor det korrigerede ni-
veau for udlandet bliver lidt højere. Det korrigerede niveau kan sammenlignes 
med niveauet for Danmark. 

1) Procentvis forskel i forhold til det korrigerede udlandsgennemsnit. 
Kilde: OECD, Economic Outlook 71, 2002, Bureau of Labor Statistics (BLS), Svensk 

Arbejdsgiverforening (SAF) og egne beregninger. 

Det danske lønniveau skal ses i sammenhæng med niveauet for timeproduk-
tiviteten i industrien, som i 2001 – baseret på et tidligere forsøg på korrekti-
on for prisforskelle – var lidt lavere end gennemsnittet for udlandet, jf. figur 
2.5a og b. Der har dog været en lille forbedring i forhold til situationen i 
midten af 1990’erne. For hele den private sektor skønnes en placering, som 
er bedre end gennemsnittet, hvilket skyldes relativt høj produktivitetsvækst i 
1990’erne.
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Boks 2.1. Lovbestemte lønomkostninger i Danmark og udlandet 
Figur a. Samlet og lovbestemt timelønom-
kostning i Danmark og udlandet, 2001 
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I 2001 var det vægtede gennemsnit for 
udlandets lovbestemte lønomkostninger 
på omkring 22 kr. mod 1 kr. i Danmark, 
jf. figur a.

De lovbestemte indirekte lønomkostnin-
ger er approksimeret ved arbejdsgivernes 
sociale bidrag, som må formodes at udgø-
re hovedparten af de lovbestemte indirek-
te lønomkostninger. 

De relativt lave lovbestemte lønomkost-
ninger skal ses i sammenhæng med, at be-
skatningen af lønindkomst er relativt høj i 
Danmark, jf. kap 7.

Kilde: BLS, OECD, Taxing Wages, 2002.

Figur 2.5a. Niveauet for timeproduktivite-
ten i industrien, Danmark i forhold til ud-
landet 

Figur 2.5b. Niveauet for timeproduktivi-
teten i den private sektor, Danmark i for-
hold til udlandet 

94

96

98

100

102

104

106

70-72 84-86 93-95 01
94

96

98

100

102

104

106

Udland=100 Udland=100

94

96

98

100

102

104

106

70-72 84-86 93-95 01
94

96

98

100

102

104

106

Udland=100 Udland=100

Anm.: Beregningerne er forbundet med betydelig usikkerhed, blandt andet fordi købe-
kraftskorrektioner for den private sektor har måttet baseres på de såkaldte købe-
kraftspariteter for hele økonomien, og idet der for industrien er anvendt forbru-
gerpriser på hjemmemarkederne, dvs. inklusiv handelsavancer og importerede va-
rer, efter at der for Danmark er foretaget en summarisk omregning fra faktor- til 
markedspriser, jf. anførte publikation s. 72 og 76-77. 

Kilde: Regeringen, Strukturovervågning - International benchmarking af Danmark, 1999,
samt egne beregninger.  

Som udgangspunkt må forventes, at lande med højt lønniveau har tilsvaren-
de højt produktivitetsniveau, hvis de betragtede erhverv ellers er udsat for til-
strækkelig konkurrence. Særlig for industrien, som er underlagt et forholdsvis 
stærkt internationalt konkurrencepres, må forventes, at store lønforskelle ik-
ke kan opretholdes i længere perioder, medmindre lønforskellene modsvares 
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af produktivitetsforskelle. De tilgængelige tal viser imidlertid ikke nogen klar 
sammenhæng mellem niveauet for den opgjorte produktivitet og lønomkost-
ningerne. En væsentlig årsag hertil er formentlig måleusikkerhed, navnlig i 
opgørelsen af produktivitetsniveauerne, jf. boks 2.2.

Boks 2.2. Niveauet for lønomkostninger og produktivitet i industrien 
Som udgangspunkt skulle sammenhængen mellem løn og produktivitet ligge omkring 
en ret linje med en hældning på 45 grader, men det målte mønster fremstår ret usyste-
matisk. Det kan antagelig især tilskrives usikkerheden på målingen af niveauet for time-
produktiviteten. Internationale sammenligninger af niveauer for produktiviteten kræver 
således korrektion for eventuelle forskelle i landenes prisniveauer (en såkaldt PPP-
korrektion). Denne korrektion er særlig usikker, når den skal foretages for erhvervenes 
afsætningspriser, idet man normalt er henvist til kun at se på hjemmemarkedspriserne.

Figur a. Timelønomkostninger for indu-
striarbejdere og timeproduktiviteten for 
industrien, 1993-1995

Hertil kommer, at det er vanskeligt at ren-
se for forskelle i handelsavancer og priser 
på importerede (rå)varer samt forskelle i 
afgifter. I lyset af usikkerheden på den di-
rekte måling af produktivitetsniveauerne 
og fraværet af tegn på problemer med 
konkurrenceevnen for dansk industri pe-
ger det relativt høje danske lønniveau i 
industrien i retning af, at niveauet for in-
dustriens timeproduktivitet er relativt høj, 
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Kilde: Regeringen, Strukturovervågning - 
International benchmarking af Dan-
mark, 1999 og egne beregninger.

Vurderet ud fra de makroøkonomiske balancestørrelser er der ikke noget, der 
tyder på et problem med Danmarks konkurrenceevne i de senere år. Beskæf-
tigelsen er høj, og der er overskud på såvel de offentlige budgetter som beta-
lingsbalancen. Desuden adskiller inflationen sig ikke fra den gennemsnitlige 
inflation i de andre EU-lande. 

Heller ikke for industrien kan der umiddelbart spores problemer, der kunne 
stamme fra en dårlig konkurrenceevne. Kapacitetsudnyttelsen har været høj, 
og ledigheden blandt industriarbejdere er lav ligesom for andre grupper. Ud-
viklingen i industriens andel af den samlede produktion har i de seneste ti år 
ikke adskilt sig fra de forudgående tyve års tendens til svagt fald. 
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Siden 1995 er industriens timelønomkostninger steget i takt med udlandets 
lønomkostninger opgjort i samme valuta, jf. figur 2.6a. Da produktivitetsud-
viklingen har været omtrent parallel med udlandet, har lønkonkurrenceevnen 
opgjort ved de relative enhedslønomkostninger også stort set været uændret, 
jf. figur 2.6b.

Figur 2.6a. Relative lønomkostninger Figur 2.6b. Relative enhedslønomkost-
ninger (i samme valuta) 
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Kilde: OECD, Economic Outlook 71, 2002, Bureau of Labor Statistics (BLS), Svensk 
Arbejdsgiverforening (SAF) og egne beregninger.

Udviklingen siden 1995 skal ses i lyset af, at valutakursændringer på de in-
ternationale kapitalmarkeder isoleret set har styrket lønkonkurrenceevnen. 
Stigninger i kursen på blandt andet dollar og pund har således opvejet, at de 
danske lønomkostninger i national valuta er vokset relativt hurtigt. I fravær 
af valutakursforskydningerne ville lønkonkurrenceevnen alt andet lige være 
blevet svækket med ca. 7 pct. siden 1995. 

Industriens eksportmarkedsandele 
Dansk industri har fra 1980 til 2001 øget den værdimæssige eksportmar-
kedsandel med 14½ pct. I samme periode er den mængdemæssige eksport-
markedsandel faldet med 3½ pct., jf. figur 2.7a. Væksten i den værdimæssige 
markedsandel afspejler derfor, at dansk industri i perioden har opnået større 
fremgang i priserne på sine varer end industrierne i andre lande4. Det skal ses 
som en bytteforholdsgevinst, der øger forbrugsmulighederne. 

4 Forskellen mellem opgørelsen i værdier og mængder kan dog delvist skyldes, at prisud-
viklingen er overvurderet sammenlignet med andre lande. Opgørelsen i værdier er såle-
des det sikreste mål for markedsandelsudviklingen. 
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Figur 2.7a. Eksportmarkedsandele Figur 2.7b. Kapacitetsudnyttelse 
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Anm.: Industrieksporten er baseret på udenrigshandelsstatistikken. Eksportmarkedsvæk-
sten er beregnet ved sammenvejning af importvæksten på de danske eksport-
markeder med industrieksportvægte for 1995.  

Kilde: Danmarks Statistik, OECD, Economic Outlook 71, 2002 og egne beregninger. 

På længere sigt afhænger industriens markedsandele primært af vækstmulig-
hederne i forhold til vækstmulighederne i udlandet. Over kortere perioder 
har konjunkturbevægelser en afgørende rolle, herunder ikke mindst konjunk-
tursituationen i Danmark. Der er således en forholdsvis tæt sammenhæng 
mellem på den ene side kapacitetspresset i industrien og på den anden side 
udviklingen i eksportmarkedsandele og industrieksportpriserne, jf. figur 2.7b.

Kapacitetspresset i industrien steg betydeligt i perioden fra 1993 til 1998 
sideløbende med tiltagende indenlandsk efterspørgselspres og relativt høj 
vækst i verdenshandlen. Det medførte et markant tab af eksportmarkedsan-
dele i både faste og løbende priser på henholdsvis 16 og 11 pct. I samme pe-
riode var lønkonkurrenceevnen omtrent uændret, jf. figur 2.6b. 

Siden 1998 har industrien derimod fastholdt og senest i 2001 vundet mar-
kedsandele. Det er sket samtidig med aftagende pres i Danmark, specielt i 
det seneste 1½ år, og en svækkelse af den internationale efterspørgsel, mens 
lønkonkurrenceevnen er styrket en anelse. Markedsandele vindes således 
primært i perioder præget af lav vækst i verdenshandlen og aftagende inden-
landsk pres, som det var tilfældet i slutningen af 1980’erne og i 2001. 

Industriens betydelige tab af markedsandele i perioden 1993-1998 skete især 
i Tyskland, Norge og Sverige, som i dag aftager knap 40 pct. af industrieks-
porten. I årene efter den tyske genforening, hvor de danske konjunkturer var 
svage, vandt dansk industri derimod betydelige markedsandele især i Tysk-
land, og udviklingen i 1993-1998 kan derfor i nogen grad ses som en norma-
lisering. Det kraftige tab af markedsandele i 1998 skal navnlig ses i lyset af 
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konflikten på arbejdsmarkedet, kombineret med en stærk international vækst 
og et betydelig pres på dansk økonomi, jf. tabel 2.3. Udviklingen i industri-
ens markedsandele er dekomponeret i appendiks 2.1. 

Tabel 2.3. Landefordelte bidrag til markedsandele i faste priser, pct. 
 1990- 

931)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1994-

011)

Tyskland............ 2,0 -0,9 -0,2 -1,4 -2,3 -2,2 -1,0 -1,0 0,7 -1,0 
Sverige ............... -0,1 -0,1 -0,2 0,1 -0,6 -1,0 0,6 0,3 0,2 -0,1 
Storbritannien ... -0,3 -0,3 -0,3 0,4 0,8 -0,8 -0,6 -0,3 -0,4 -0,2 
USA .................. -0,2 0,0 -1,5 -0,2 0,4 -0,4 0,2 -0,1 2,3 0,1 
Norge ................ 0,2 -1,1 -0,6 -0,6 -0,1 -0,9 1,0 0,0 0,2 -0,3 
Frankrig............. -0,1 -0,1 0,2 0,1 0,1 -0,5 0,2 -0,5 0,1 -0,1 
Øvrige ............... 0,0 0,8 0,2 -2,1 -1,6 -0,3 0,8 -0,4 0,7 -0,2 
Samlet ............... 1,6 -1,7 -2,3 -3,6 -3,2 -6,1 1,1 -2,2 3,9 -1,8 
- Akkumuleret ... - -1,7 -4,0 -7,6 -10,8 -16,9 -15,8 -18,0 -14,1 - 

1) Årligt gennemsnit i perioden. 
Kilde: Danmarks Statistik, OECD, Economic Outlook 71, 2002 og egne beregninger. 

Udviklingen i eksportmarkedsandelen giver et indtryk af, hvordan dansk in-
dustrieksport udvikler sig i forhold til industrieksporten fra andre lande – 
men kan kun tolkes meningsfyldt, hvis den ses i lyset af udviklingen i resten 
af dansk økonomi. Tab af markedsandele er således ikke nødvendigvis pro-
blematisk, så længe vækstpotentialet udnyttes, og der ikke er balanceproble-
mer i form af høj eller tiltagende arbejdsløshed eller uholdbare underskud på 
betalingsbalancens løbende poster. Tab af markedsandele behøver endvidere 
ikke være udtryk for forringet konkurrenceevne, men kan f.eks. skyldes, at 
væksten i verdenshandlen udvikler sig kraftigere end væksten i industriens 
kapacitet, herunder tilgangen af kvalificeret arbejdskraft. 

Industriens hjemmemarkedsandele 
Opgjort i værdier har den standardiserede importkvote5 – det vil sige import-
andelen renset for ændringer i efterspørgslens sammensætning – for industri-
varer været nogenlunde konstant gennem de seneste 20 år, dog med en vis 
tendens til stigning gennem 1990’erne. Det afspejler, at industriimporten i 
værdi i store træk er vokset i takt med efterspørgslen, og at det værdimæssige 
importindhold i efterspørgslen omtrent har været konstant. Dermed er der 

5 For en detaljeret metodemæssig gennemgang af beregningen af standardiserede import-
kvoter henvises til Finansministeriets, Arbejdspapir nr. 6/2002 – Udviklingen i de stan-
dardiserede importkvoter i faste og løbende priser. Arbejdspapiret er tilgængeligt på 
www.fm.dk. 
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ikke tegn på et markant skifte i retning af, at den værdimæssige import skulle 
have vundet markedsandele, jf. figur 2.8a.

Figur 2.8a. Den standardiserede import-
kvote for industrivarer 

Figur 2.8b. Den standardiserede import-
kvote for den samlede import 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Opgjort i faste priser er den standardiserede importkvote derimod steget. Da 
den værdimæssige kvote har været omtrent uændret, er modstykket, at de 
målte priser på industriimporten er vokset noget langsommere end priserne 
på de endelige indenlandske anvendelser. Det afspejler (også) en byttefor-
holdsgevinst, der øger velstandsniveauet. Den værdimæssige import af indu-
strivarer udgjorde i 2001 mere end 55 pct. af den samlede import, hvilket af-
spejles i en stort set parallel udvikling i den standardiserede importkvote for 
henholdsvis industrivarer og den samlede import, jf. figur 2.8a og b.

2.4. Opsparing og investeringer 
Opsparingen er konsolideret kraftigt gennem de seneste to årtier og ligger nu 
på et niveau (målt i pct. af BNP), der ikke har været højere siden starten af 
1970’erne, jf. figur 2.9a.

I forhold til lavpunktet i 1981-82 er opsparingen frem til 2001 gradvist ste-
get med 10 pct. af BNP. I euroområdet og USA har opsparingen derimod 
vist stagnation eller fald i perioden – dog fra et noget højere udgangsniveau. 
Sammenlignet med andre vestlige lande har opsparingen derfor ligget relativt 
højt, særligt siden 1999, jf. også figur 2.9b. I 2001 var opsparingen således 
højere end i både euroområdet, USA, Sverige og Storbritannien, jf. tabel 2.4.
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Figur 2.9a. Opsparing i Danmark, euro-
området og USA 

Figur 2.9b. Opsparing i Danmark, Sverige 
og Storbritannien 
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Anm.: Data for euroområdet kan ikke opgøres for årene før 1975. 
Kilde: OECD, Economic Outlook 71, 2002, ADAM’s databank og egne beregninger. 

Tabel 2.4. Opsparing, sektor- og områdefordelt, 2001 
Danmark  Euro  Sverige USA   UK 
---------------------------- Pct. af BNP ---------------------------

Samlet opsparing................ 23,6 21,3 20,7 15,8 15,2 
- heraf privat ...................... 19,7 20,1 13,6 12,1 12,7 
- heraf offentlig .................. 3,9 1,2 7,1 3,7 2,5 
Finansiel opsparing i alt ..... 2,5 0,4 3,2 -4,1 -1,8 
- heraf privat ...................... 0,2 1,7 -1,6 -4,5 -2,8 
- heraf offentlig .................. 2,3 -1,3 4,8 0,4 1,0 
Investeringer i alt ............... 21,1 20,9 17,5 19,9 17,0 
- heraf private..................... 19,5 18,4 15,2 16,6 15,5 
- heraf offentlige................. 1,6 2,5 2,3 3,3 1,5 

Anm.: Den Særlige Pensionsopsparing (SP) er indregnet som privat finansiel opsparing. 
Kilde: OECD, Economic Outlook 71, 2002, ADAM’s databank og egne beregninger.  

Opsparingen udgøres af den finansielle opsparing og af bruttoinvesteringer-
ne. Bruttoinvesteringerne er real (brutto)opsparing, som (korrigeret for 
afskrivninger) styrker produktionspotentialet. 

De private investeringer er høje i international målestok, jf. figur 2.10a. De 
samlede investeringer er omtrent på samme niveau som i USA og euroområ-
det, idet de offentlige investeringer ligger under niveauet i udlandet, jf. figur 
2.10b. Det høje niveau for den finansielle opsparing, og dermed overskuddet 
på betalingsbalancen, skyldes således ikke et lavt investeringsomfang. 

Den høje samlede opsparing afspejler ikke mindst en høj finansiel opsparing 
– dvs. overskuddet på betalingsbalancen – som kan tilskrives den offentlige 
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sektor, jf. figur 2.10d. Det viser overskuddet på de offentlige finanser, der i 
2001 udgjorde 2,3 pct. af BNP.  

Figur 2.10a. Private investeringer i Dan-
mark, euroområdet og USA 

Figur 2.10b. Offentlige investeringer i 
Danmark, euroområdet og USA 
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Figur 2.10c. Privat finansiel opsparing i 
Danmark, euroområdet og USA 

Figur 2.10d. Offentlig finansiel opsparing 
i Danmark, euroområdet og USA 
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Anm.: Data for euroområdet i figur 2.10c. kan ikke opgøres for årene før 1975. 
Kilde: OECD, Economic Outlook 71, 2002, ADAM’s databank og egne beregninger. 

Konsolideringen af de offentlige finanser er ikke i samme grad som i andre 
lande modsvaret af en reduktion i den private sektors finansielle opsparing, 
hvilket afspejler, at incitamenterne til opsparing er blevet styrket. Derfor er 
overskuddet på betalingsbalancen relativt stort i Danmark.  

Den private sektors finansielle opsparing ligger tæt på 0, og der er derfor om-
trent balance mellem sektorens samlede opsparing og investeringer, jf. figur 
2.10c. I UK og Sverige – og navnlig i USA – er der finansielt underskud i 
den private sektor, jf. tabel 2.4. For USA's vedkommende er der tale om et 
reelt opsparingsproblem, som knytter sig til gældsætning i husholdningerne 
og modsvares af et betydeligt underskud på betalingsbalancen, jf. afsnit 2.5. 
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2.5. Drivkræfter i den internationale økonomi 
Væksten i de lande, Danmark primært eksporterer til, er i øjeblikket betyde-
ligt lavere end i perioden frem til 2000. Til gengæld er det importerede ren-
teniveau faldet. Det ventes, at væksten vil stige gradvist i løbet af 2003, hvil-
ket påregnes at lede til et svagt stigende renteniveau. 

De vurderede nettoeffekter på BNP fra ændringer i eksportmarkedsvækst og 
rente er forholdsvis begrænsede i perioden 2001-2002, netop fordi vilkår for 
eksport og renteafhængig aktivitet har trukket og forventes at trække i hver 
sin retning, jf. tabel 2.5. I 2003 ventes et positivt bidrag til BNP-væksten fra 
både de importerede renter og eksportmarkedsvæksten. Det modsvarer, at de 
internationale skøn for renter i euroområdet er forholdsvis lave set i lyset af 
den forventede konjunkturopgang. 

Tabel 2.5. Bidrag til dansk BNP fra udenlandske faktorer, 2000-2003 
2000 2001 2002 2003 

 ------------------------------- Pct. -----------------------------
Effekt på BNP-niveau ................ 0,8 -0,4 -0,1 1,1 
- Importerede renter.................. 0,0 0,3 0,7 1,0 
- Eksportmarkedsvækst.............. 0,8 -0,7 -0,8 0,0 
 ------------------------- Pct.enheder ------------------------ 
Bidrag til BNP-vækst.................. 0,7 -1,2 0,3 1,2 
- Importerede renter.................. 0,0 0,3 0,4 0,4 
- Eksportmarkedsvækst.............. 0,8 -1,4 -0,1 0,8 

Anm.:  Der er medtaget flerårige effekter af afvigelser af importerede renter og eksport-
markedsvækst fra deres historiske gennemsnit. For eksportmarkedsvæksten er det 
historiske gennemsnit opgjort for perioden 1980-2000. Den importerede rente er 
opgjort som gennemsnittet af den korte og den lange tyske rente. Denne rente er 
sammenlignet med gennemsnittet af de historiske realrenter for den korte og lan-
ge rente tillagt en antaget neutral inflation på 2 pct. 

Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose, 2002, ADAM’s databank og egne beregnin-
ger. 

For USA forventes, at det meget lave niveau for privat opsparing vil medføre 
en periode med lavere vækstrater end tidligere. Erfaringer fra tidligere perio-
der med bristede spekulative bobler på aktiemarkedet tilsiger, at en konsoli-
deringsproces – særligt på det korte sigt – kan trække væksten ned. Stiger op-
sparingen brat, vil det give et langsommere opsving. 

I euroområdet er de makroøkonomiske ubalancer mindre, men til gengæld er 
potentialet for vækst i langt højere grad afhængig af strukturreformer specielt 
på arbejdsmarkedet.  



Kapitel 2 - Udfordringer for den makroøkonomiske politik 

Finansredegørelse 2002  November 2002 50

Den spekulative boble på aktiemarkedet 
Særligt amerikansk økonomi udviste igennem sidste halvdel af 1990’erne ty-
piske symptomer på "bobleøkonomi", jf. beskrivelsen nedenfor, mens fæno-
menet var mindre udtalt i Europa. Den private opsparing i USA er meget lav 
og er kun i beskedent omfang blevet løftet fra sit rekordlave niveau i 2000, 
mens det private opsparingsoverskud i euroområdet har været langt mere 
stabil og positiv. Da den offentlige opsparing samtidig svinger omkring eller 
lige under balance i begge områder, er underskuddene på betalingsbalancen 
ganske betydelige i USA, mens der stort set er balance i euroområdet jf. figur 
2.11a og b.

Figur 2.11a. Opsparingsbalancer og beta-
lingsbalance for USA

Figur 2.11b. Opsparingsbalancer og beta-
lingsbalance for euroområdet
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Kilde: EU-kommissionen og egne beregninger.

Udsving i aktiekurser henover et konjunkturforløb er ikke i sig selv et udtryk 
for en spekulativ boble, men afspejler i betydeligt omfang, at indtjeningen i 
virksomhederne og dermed også værdien heraf, svinger i takt med den øko-
nomiske aktivitet.  

Udtrykket spekulativ boble bruges om en situation, hvor priserne på aktier er 
kommet betydeligt over det, der i længden kan retfærdiggøres af realistiske 
forventninger om fremtidig indtjening. Når sådanne mere realistiske skøn 
bliver mere udbredt blandt investorer og markedsdeltagere, vender stemnin-
gen og tilpasningen til et lavere niveau starter. Det kan umiddelbart være 
vanskeligt at forklare, hvordan markedsdeltagerne kan tage så meget ”fejl” af 
situationen. Eksempelvis var der allerede fra 1998 en række analyser fra bl.a. 
OECD og IMF, der pegede på risikoen for et betydeligt fald i særligt de 
amerikanske aktiekurser uden, at det fik nogen øjeblikkelig virkning. Et par 
elementer til forklaring er indeholdt i boks 2.3.
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Boks 2.3. Prisbobler i aktiver 
Der er i hvert fald to typer af forhold, der kan skabe situationer med længerevarende 
uligevægte i prisdannelsen: 

1. ”Rationelle” fejl

For den enkelte investor er det ikke "irrationelt" at deltage i en "spekulativ boble". Kø-
bes og sælges aktivet på rette tidspunkter, er der fortjeneste at hente – uagtet at prisni-
veauet måtte ligge mere eller mindre fjernt fra den "reelle" værdi, der kun kan fastsættes 
med betydelig usikkerhed. Investoren, der solgte sine aktier i 1998 i stedet for 2000 – 
dvs. før udviklingen vendte – i tillid til OECD’s og andres analyser om, at aktierne var 
overvurderede, ville i gennemsnit være gået glip af en fortjeneste på 20 kr. for hver 100 
kr. aktieværdi. Det afgørende er ikke nødvendigvis at foretage den rigtige vurdering af 
en langsigtet realistisk værdi. Det kan være mere givende at kunne vurdere, hvornår de 
andre investorer hopper af prisboblen.  

2. Forkert og mangelfuld information på grund af sammenblanding af roller og mangel på 
ekstern kontrol med virksomhedernes daglige ledelse.

Det er vigtigt for investor, at information er pålidelig og kan bruges til at prisfastsætte 
korrekt. En række faktorer fra den amerikanske debat kan fremdrages som eksempler på 
uheldige kombinationer af roller, der – særligt under en gunstig konjunktursituation – 
kan bidrage til at skabe et for optimistisk billede af virksomhedernes indtjening: 

• Sammenblanding af revisions- og rådgivningsroller: Lukrative kontrakter om råd-
givning har måske givet mindre skarpe revisionspåtegninger m.v. Dette problem har 
været påtalt i Enron-sagen. 

• Under boom-perioden i 1990'erne har det formentligt været problematisk, at analy-
tikere, der professionelt vurderer rentabiliteten af givne virksomheder, har kunnet 
tilhøre samme selskab, ofte en investeringsbank, der måtte have haft ansvaret for at 
sælge den pågældende virksomheds aktier ved en børsintroduktion.  

• Sammenfald mellem bestyrelsesformand og administrerende direktør er normen i de 
fleste store amerikanske virksomheder. I Danmark er dette forbudt. 

• Der har i mange år i USA været ført en stærk kampagne for, at direktørernes afløn-
ning i form af optionskontrakter skulle fremgå af årsregnskaber m.v. som en om-
kostning på lige fod med anden aflønning. Det har reelt på grund af optionskon-
trakternes store udbredelse og høje niveau isoleret set ført til en betydelig overvurde-
ring af indtjeningen til de endelige aktionærer. Når kurserne er steget, har det udløst 
betydelige efterfølgende udbetalinger til ledende medarbejdere.  

På i hvert fald tre områder synes stigningen i aktiekurserne i løbet af 
1990’erne at være uholdbare. For det første var stigningen i aktiekurserne på 
133 pct. i perioden 1992-2000 langt større end den ellers ganske stærke 
vækst i indtjeningen, hvor bruttostigningen i samme periode realt udgjorde 
49 pct. baseret på nationalregnskabet, jf. figur 2.12a og figur 2.13a.
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Figur 2.12a. Real indtjening for virksom-
heder i S&P 500 og ikke-finansielle virk-
somheder ifølge nationalregnskabet i USA

Figur 2.12b. Investeringer og bruttorest-
indkomst for ikke-finansielle virksomhe-
der i USA som andel af sektorens BNP
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Anm.: Ellipsen angiver den historisk længste stigning i bruttorestindkomstkvoten. 
Kilde: BEA, data fra Robert J. Shiller, Irrational Exuberance, 2000 (tilgængelig på 

http://aida.econ.yale.edu/~shiller/), DRI-WEFA, IMF og egne beregninger.  

For det andet var opgangen i indtjeningen efter alt at dømme understøttet af 
forhold, som ikke alle var langtidsholdbare. I en periode med høj vækst og 
nye innovationer vil der være en tendens til, at eksisterende virksomheder i 
en periode kan opnå en lidt større indtjening pr. solgt vare eller tjeneste. Så-
ledes steg bruttorestindkomsten – virksomhedsejernes del af den totale værdi-
tilvækst – i den private (ikke-finansielle) sektor i USA markant fra 1993 til 
1997, jf. figur 2.12b.

En sådan ekstraindtjening vil tiltrække nye virksomheder og investeringer og 
typisk udløse større lønkrav. Begge dele vil presse indtjeningsmargenerne 
nedad igen, hvilket også skete fra 1998 og frem. Formentlig bidrog en styrket 
dollarkurs også til at presse virksomhedernes indtjening, der nu må forventes 
fortsat at være under pres. Yderligere potentielt pres på indtjeningen ligger i, 
at virksomheder i en række brancher står med betydelig ledig kapacitet, hvil-
ket kan lede til et nedadgående pres på salgspriserne.  

For det tredje kan aktiekursstigningerne delvist være affødt af ufuldkommen 
information. I årene 1999-2001 afviger den opgivne indtjening fra virksom-
hederne således stærkt fra bruttoindtjeningen i følge nationalregnskabet. Det 
kan være en indikation af, at nogle af de informationsbrister, der er omtalt i 
boks 2.3, har bidraget til at give et for optimistisk billede af indtjeningen og 
dermed forsinket tilpasningen til lavere aktiekurser. 

USA har oplevet spekulative aktiebobler, som den seneste, flere gange før, 
ikke mindst omkring årene 1929 og 1972, som var de to største aktiekriser i 
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det tyvende århundrede, jf. figur 2.13b. Bobler i aktiekurser er dog ikke unikt 
for USA. Eksempelvis var der hen mod slutningen af 1980’erne en boble på 
det japanske aktiemarked. Ligeledes har den seneste korrektion i aktiekurser-
ne også været ganske udpræget i andre lande, herunder Tyskland, jf. figur 
2.13a.

Figur 2.13a. Seneste aktiekursbobler i 
USA, Tyskland og Japan, udvikling i reale 
aktiekurser

Figur 2.13b. Tidligere aktiekursbobler i 
USA, udvikling i reale aktiekurser
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Amn.: t indikerer prisboblens højeste værdi, t+1 er prisen et år efter, t-1 et år før osv. Fi-
gurerne skal læses i sammenhæng med tabel 2.6, der viser udviklingen i real-
økonomien før og efter en aktieboble.  

Kilde: DRI-WEFA, Robert J. Shiller (se kilde til figur 2.12a) og egne beregninger. 

Historien tilsiger, at der efter en bristet boble sædvanligvis følger en flerårig 
periode med betydeligt lavere vækst end gennem opsvinget. Husholdninger 
og virksomheder er blevet kraftigt forgældede, og indtjeningen i de virksom-
heder, som har investeret på grundlag af forudsætning om fortsat høj vækst, 
kan ikke dække de løbende gældsbetalinger. For at reducere gældsbyrden 
kræves lavere forbrug og investeringer. Samtidigt skal økonomien omstilles 
til i højere grad at agere i den internationalt konkurrerende sektor, hvor det 
tager tid at få genvundet markedsandele. Eksempelvis faldt den indenlandske 
efterspørgsel i USA i de 5 år efter toppen i 1929 med omtrent 4 pct. om året, 
efter en opgang på ca. 7½ pct. årligt i de 5 år, der ledte op til bristepunktet. I 
denne sammenhæng har tilbagegangen i den indenlandske efterspørgsel efter 
toppen i 2000 været meget begrænset, jf. tabel 2.6.

Sammenligningen med 1929 rejser spørgsmålet, hvorvidt en periode med 
generelt faldende priser – deflation – som kan være vanskelig at komme ud af 
igen, er sandsynlig. Særligt pengepolitikken kan i en sådan situation vanske-
ligt anvendes offensivt. Det skyldes, at renten vanskeligt kan være negativ, 
hvorfor det ved faldende priser kan være svært at opnå lave (eller negative) 
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realrenter for at stimulere den økonomiske aktivitet. Deflation er endvidere 
problematisk, fordi det besværliggør en opretning af den finansielle balance 
for personer og virksomheder, som har gældsat sig. 

Tabel 2.6. Realøkonomisk udvikling op til og efter aktietoppe i USA 
1925
-29

1930
-34

1951
-55

1956
-60

1968
-72

1973
-77

1983
-87

1988
-92

1996
-00

2001
-03

Vækst i: ----------------------------------- Pct. p.a. ------------------------------------
Aktiemarkedet1) ..... 39,3 -22,5 15,6 1,4 15,4 -10,5 15,7 0,6 18,3 -23,2
Realt BNP ............ 4,2 -4,1 4,5 2,5 3,3 3,0 4,4 2,1 4,1 2,4
Forbrug og inv.2) .. 7,7 -4,3 3,5 2,6 0,2 1,0 5,1 1,0 5,1 1,6 
Eksport3) ............... 2,5 -9,7 0,8 2,5 6,2 8,9 7,4 10,7 5,8 2,2
Omslag i: --------------------------------- Pct. af BNP ----------------------------------
Betalingsbalance4) .. 0,0 -0,5 -0,2 -0,3 -0,5 0,7 -2,3 3,5 -3,0 -0,4
Priv. fin. opspar.4) . - - - - 5,5 11,7 7,5 10,7 -14,1 -12,1

1)  Gennemsnitlig årlig realvækst i S&P-500 fra januar i startåret, f.eks. 1925, til 
”peak”-måneden i slutåret, f.eks. oktober 1929, angivet ved t i figur 2.13a og b.
For 1968-72 er "startmåneden" juli 1970.  

2)  Tal for 2001-2003 i henhold til OECD's definition, øvr. iht. BEA's definition. 
For 1925-34 kun investeringer.  

3)  Årlig vækst for 4-årig periode.  
4)  Akkumuleret ændring for 4-årig periode.  
Kilde: OECD, BEA, B.R. Mitchell: International Historical Statistics: The Americas 

1750-1993, 4th ed., 1998 og egne beregninger. 

For USA synes risikoen for deflation at være begrænset. Den pengepolitiske 
rente er blevet sænket lige så meget som efter 1929, mens inflationen ikke er 
faldet nær så meget. Den korte realrente er derfor to år efter aktietoppen be-
tydeligt lavere end i 1929, jf. figur 2.14a og b. 

Ønsket om at undgå deflation eller en periode med svag vækst som følge af 
eftervirkninger af en aktieboble synes således at blive tillagt betydelig vægt i 
den økonomiske politik i USA. Med de nuværende vækst- og inflationsud-
sigter for USA burde de pengepolitiske renter under normale omstændighe-
der være omkring 2 pct. højere (regnet som forskellen mellem den beregnede 
rente baseret på en pengepolitisk regel og det faktiske niveau), jf. figur 2.15a.
De korte renter er med andre ord ikke bare lave i USA, de er også lave i for-
hold til kapacitetspres og nuværende inflationsniveau.  
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Figur 2.14a. Pengepolitiske renter i USA, 
1924-36 og 1995-02 

Figur 2.14b. Korte realrenter i USA, 
1924-36 og 1995-02 
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Anm.:  Den korte realrente i USA 1924-1936 er den deflaterede pengepolitiske rente.  
Kilde: DRI-WEFA og Global Financial Data, Inc. 

Også i euroområdet vurderes pengepolitikken – renset for konjunktursituati-
on og inflationsniveauet – at være lempelig om end i mindre grad end i USA, 
jf. figur 2.15b. Den mere moderate reaktion kan formodentlig blandt andet 
henføres til, at fraværet af balanceproblemer i Europa, jf. ovenfor, reducerer 
risikoen for en lang periode med konjunkturbetinget lavvækst. 

Figur 2.15a. Faktisk og beregnet kort ren-
te i USA 

Figur 2.15b. Faktisk og beregnet kort ren-
te i euroområdet 

-4
-2
0
2
4
6
8

10
12

-4
-2
0
2
4
6
8
10
12

Difference Rente Beregnet rente

Pct. Pct.

85      87      89       91      93      95      97       99   01      03
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12

-4
-2
0
2
4
6
8
10
12

Difference Rente Beregnet rente

Pct. Pct.

85      87      89       91      93      95      97       99   01      03

Anm.: Indtil 1999 er data for Tyskland benyttet i figur 2.15b. 
Kilde: OECD, Økonomisk Redegørelse, maj 2002 og egne beregninger. 

Strukturproblemerne i Europa  
Fra midten af 1990’erne og frem til 2000 oplevede euroområdet en årlig 
vækst, som i gennemsnit var 1,6 pct.enheder lavere end USA's, jf. tabel 2.7.

En hastigere befolkningsvækst har siden starten af 1990’erne øget den årlige 
vækst i USA med gennemsnitligt knap 1 pct.enhed sammenlignet med euro-
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området. Denne del af mervæksten afspejler ikke forskelle i velstanden eller 
mangler ved den økonomiske politik i Europa. 

Tabel 2.7. Dekomponering af vækst i USA og euroområdet, 1995-2002  
USA Euroområdet Mervækst i 

USA
1991
-95

1996
-00

2001
-02

1992
-95

1996
-00

2001
-02

1996
-00

2001
-02

---------------------------- Pct. p.a. ---------------------------- 
Real BNP-vækst..................... 2,4 4,1 1,3 1,3 2,5 1,3 1,6 0,0 
Bidrag fra ændringer i: ----------------------- Pct.enheder, p.a. -----------------------
Demografi ............................. 1,0 1,1 1,0 0,4 0,2 0,1 0,9 0,9 
Beskæftigelsesfrekvens ............ 0,1 0,9 -1,5 -0,6 1,1 0,5 -0,2 -2,0 
Arbejdstid pr. medarbejder..... 0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,3 -0,2 0,3 0,0 
Real BNP-vækst pr. time........ 1,2 2,1 2,0 1,9 1,6 0,9 0,5 1,1 

Anm.: Afrundede tal. Ændring i demografi er opgjort som ændring i antal personer i 
den erhvervsaktive alder i pct. Tallet for arbejdstid er for den private sektor. 
Vækst i produktivitet pr. medarbejder kan fås ved at lægge vækst i arbejdstid pr. 
medarbejder sammen med vækst i timeproduktiviteten. 

Kilde: EU-Kommissionen, OECD og egne beregninger. 

Siden 1995 er den beskæftigede andel af befolkningen steget hurtigere i eu-
roområdet end i USA. Særligt har faldet i beskæftigelsen i USA efter 2000 
været langt kraftigere end i Europa. Dette kan dog i høj grad skyldes mindre 
fleksibilitet på arbejdsmarkedet i Europa i kraft af stramme afskedigelsesreg-
ler. Modstykket vil være lavere vækst i beskæftigelsen, når konjunkturerne 
vender opad igen. Hovedproblemet ved stramme afskedigelsesregler er, at 
virksomhederne foretager færre risikobetonede ansættelser af personer med 
for eksempel kort uddannelse eller forudgående ledighed. 

Omvendt er væksten i Europa reduceret af en fortsat tendens til faldende ar-
bejdstid, og produktivitetsvæksten har siden midten af 1990’erne været 
mærkbart mindre end i USA – både i opsvinget frem til 2000 og i afmatnin-
gen siden da. 

Blandt de mest markante tegn på strukturproblemerne i Europa er en højere 
ledighed end i USA og væsentligt lavere beskæftigelsesfrekvens, jf. figur 
2.16a. Der er imidlertid inden for EU en ganske betydelig spredning med 
nogle lande som Danmark, Holland og Storbritannien på niveau med USA, 
mens modsat særligt de sydeuropæiske lande har større ledighed og en lavere 
beskæftigelsesgrad. 
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En række lande udnyttede de gunstige forhold i 1990’erne og gennemførte 
arbejdsmarkedsreformer, som bidrog til at øge erhvervs- og beskæftigelsesfre-
kvensen6 og reducere strukturledigheden, jf. figur 2.16a og figur 2.16b. Ge-
nerelt synes de mindre lande i EU – herunder Danmark – at være foran med 
reformer på arbejdsmarkedet. Således har Danmark øget beskæftigelsesfre-
kvensen fra omkring 73 pct. i 1995 til omkring 76 pct. i 2001, mens Tysk-
lands beskæftigelsesfrekvens har været stort set konstant og Frankrigs og Ita-
liens nok er steget, men fra et lavt niveau.

Figur 2.16a. Beskæftigelsesfrekvens Figur 2.16b. Strukturel ledighed
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Anm.: Strukturel ledighed er på grundlag af skøn for NAIRU. 
Kilde:  OECD og Eurostat.

Reformerne på arbejdsmarkedet omfattede frem til 2000 blandt andet mere 
fleksible ansættelsesregler i de sydeuropæiske lande, en større anvendelse af 
aktiv arbejdsmarkedspolitik, strammere rådighedsregler og en nedsættelse af 
beskatningen på en række områder, hvor den blev skønnet at være mest bela-
stende for incitamenterne til at ansætte og udbyde arbejdskraft. I anden 
halvdel af 1990’erne blev endvidere gennemført en række tiltag til at forstær-
ke konkurrencen på produktmarkederne i form af strammere konkurrence-
lovgivning og liberalisering af netværksindustrier. 

I 2001 aftog reformtempoet betydeligt7, og der er risiko for, at nettovirknin-
gen af de strukturpolitiske tiltag i løbet af 2002 samlet kan være negativ for 
det langsigtede vækstpotentiale for både Europa og USA. Eksempler på mu-
lige årsager hertil er visse handelsrestriktioner og forøgede tilskud til udvalgte 
sektorer, herunder landbrug, stål- og skibsproduktion. Heller ikke for ar-
bejdsmarkedet er der i Europa taget mærkbare reformskridt i 2002, mens der 
tværtimod i flere lande er en risiko for yderligere fald i arbejdstiden. 

6En del af stigningen i beskæftigelsen kan tilskrives konjunkturudviklingen. 
7 Jf. Annual Report on Structural Reforms, 2002, EPC, European Economy no. 167.
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Udfordringer for finanspolitikken i euroområdet 
For finanspolitikken er udfordringerne i euroområdet noget forskellige fra 
USA. USA havde frem til 2000 forbedret den strukturelle saldo – saldoen 
renset for påvirkningen fra konjunktursituationen – med 3,4 pct.enheder til 
1,3 pct. af BNP og hermed opbygget et finanspolitisk manøvrerum, jf. tabel 
2.8. Dette gjorde, at landet kunne gennemføre en ganske betydelig lempelse 
af finanspolitikken efterfølgende, hvilket medvirkede til at afbøde virknin-
gerne fra den bristede aktieboble. Til gengæld blev det komfortable overskud 
i løbet af meget kort tid vendt til et markant underskud. 

Tabel 2.8. Finanspolitik og konjunkturer, 1996-2002 
 1996 2000 2002 1996-

2000
2000-
2002

---------- Pct. af BNP ---------- ------ Ændring ------
USA      
- Offentlig saldo.......................... -2,2 1,7 -1,1 3,9 -2,8 
- Strukturel saldo ........................ -2,1 1,3 -0,7 3,4 -2,0 
- Outputgab................................ -0,4 1,7 -1,2 2,1 -2,9 
Store euro-lande1)      
- Offentlig saldo.......................... -4,8 -1,4 -2,0 3,4 -0,6 
- Strukturel saldo ........................ -4,3 -1,7 -1,7 2,6 0,0 
- Outputgab................................ -1,0 0,6 -1,1 1,6 -1,7 
Små nordeur. lande2) og UK      
- Offentlig saldo.......................... -2,7 2,4 0,9 5,1 -1,5 
- Strukturel saldo ........................ -1,8 0,9 0,9 2,7 0,0 
- Outputgab................................ -1,0 2,3 -0,3 3,3 -2,6 

Anm.: Underskud er ekskl. indtægter fra salg af UMTS-licenser. Idet budgettallene 
stammer fra foråret 2002, og konjunkturudviklingen siden da har udviklet sig 
mindre positivt end forventet, kan de skønnede budgetunderskud vise sig at være 
for optimistiske. 

1) DEU, FRA og ITA. 
2) AUT, BEL, DNK, FIN, IRL, NLD og SWE. 
Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose, 2002 og egne beregninger. 

I de store eurolande, som udgør omtrent 70 pct. af euroområdet (målt ved 
BNP), var udgangspunktet i 1996 dårligere for både den faktiske og struktu-
relle saldo. Samtidig var den økonomiske vækst og forbedringen af den struk-
turelle saldo frem til 2000 mindre end i USA. Den manglende konsolidering 
af de offentlige finanser i løbet af højkonjunkturen i 1990’erne har skabt et 
finanspolitisk dilemma særligt i Tyskland, Frankrig og Italien. Svag vækst 
indbyder ikke til stramninger, mens der på mellemfristet sigt er behov for en 
kraftig konsolidering for at kunne imødegå eventuelle økonomiske tilbage-
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slag og (delvist) opveje – særligt i fravær af pensionsreformer – det stigende 
udgiftspres, som følger af de aldrende befolkninger.  

Hertil kommer hensynet til Stabilitets- og Vækstpagten, hvis nuværende reg-
ler ikke kan anses for at være urimeligt snærende. At der tillades en under-
skudsgrænse for de offentlige finanser på 3 pct. af BNP skyldes netop hensyn 
til at kunne lade finanspolitikken støtte aktiviteten under et stort konjunk-
turtilbageslag. Reglerne tilsiger nemlig samtidig, at der under normale om-
stændigheder bør være balance eller overskud på den offentlige saldo. Nogle 
lande er tæt på at løbe ind i denne grænse selv med begrænsede stigninger i 
ledigheden, netop fordi finanspolitikken ikke blev fastholdt eller strammet i 
årene med høj vækst. Regler, der alternativt havde lagt større vægt på gælds-
niveau og langsigtet holdbarhed af finanspolitikken, ville have krævet stram-
mere finanspolitik, end 3 pct. grænsen tilsiger. 

Tabel 2.9. Målsætninger om ”tæt på balance i 2004” og ”balance i 2006”: 
Minimumskrav til vækst for visse lande i fravær af strammere finanspolitik 

2002 ”Tæt på balance i 2004” ”Balance i 2006” 
Offentlig 

saldo 
Output-

gab 
Påkrævet 

årlig vækst 
over trend 
2003-2004

Påkrævet 
årlig vækst 
2003-2004

Påkrævet 
årlig vækst 
over trend 
2003-2006

Påkrævet 
årlig vækst 
2003-2006

----------------------------------- Pct. af BNP --------------------------------------
Tyskland .......  -2,8 -1,5 2,3 4,1 1,4 3,2 
Portugal ........  -2,6 -1,6 2,8 5,6 1,7 4,5 
Frankrig ........  -1,9 -0,6 1,5 3,9 1,0 3,4 
Italien............  -1,3 -1,2 0,8 3,0 0,7 2,9 
UK................  -0,2 -0,9 -0,3 1,9 0,1 2,3 
Østrig............  -0,1 -0,4 -0,6 1,5 0,1 2,2 
Spanien .........  -0,2 -0,2 -0,4 2,3 0,1 2,8 
Euroområdet .  -1,6 -1,3 1,1 3,5 0,8 3,2 

Anm.: Påvirkningen af den offentlige saldo i pct.enheder for en ændring i outputgab på 
1 pct.enhed er for de fleste lande omkring ½. Tæt på balance er defineret, som et 
underskud på højst 0,5 pct. af BNP i 2004 og fuld balance i 2006, er netop defi-
neret som balance. Idet budgettallene stammer fra foråret 2002, og konjunktur-
udviklingen siden da har udviklet sig mindre positivt end forventet, kan de skøn-
nede budgetunderskud vise sig at være for optimistiske.  

Kilde:  EU-Kommissionens forårsprognose, 2002 og egne beregninger. 

På forårstopmødet i marts 2002 i Barcelona enedes EU-landene om at sigte 
efter offentlige finanser ”tæt på balance” i 2004. Denne målsætning synes nu 
meget vanskelig at realisere. Såfremt den strukturelle saldo er uforandret 
kræver denne målsætning ekstraordinær stærk vækst særligt i de tre store eu-
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rolande – Tyskland, Frankrig og Italien, jf. tabel 2.9. På kort sigt kan kun di-
skretionære stramninger forbedre den strukturelle saldo, mens strukturre-
former først har effekt på mellemfristet sigt. 

2.6. Finanspolitikken og konjunkturudviklingen 
I øjeblikket er dansk økonomi vækstmæssigt i fase med euroområdet, idet 
kapacitetspresset dog generelt er højere i Danmark, jf. figur 2.17a. Det af-
spejler blandt andet historisk lav ledighed og højere lønstigninger end i ud-
landet. Det aktuelle renteniveau, som i kraft af fastkurspolitikken i vidt om-
fang importeres fra euroområdet, er dermed i underkanten af, hvad der 
umiddelbart er passende i forhold til konjunktursituationen, jf. figur 2.17b.

Figur 2.17a. Outputgab i Danmark og eu-
roområdet

Figur 2.17b. Faktisk og konjunkturtilpas-
set kort rente i Danmark og euroområdet 
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Anm.: Den konjunkturtilpassede rente angiver den korte rente givet ved en beregnet 
pengepolitisk indikator for euroområdet ud fra inflation og outputgab i hen-
holdsvis Danmark og euroområdet (indtil 1999 Tyskland), jf. Finansministeriet, 
Økonomisk Redegørelse, maj 2002. 

Kilde: OECD’s og EU-Kommissionens forårsprognose, 2002 og egne beregninger.  

Rentespændet i forhold til euroområdet (Tyskland) vil ofte være lidt lavere i 
situationer med en gunstig udvikling i dansk økonomi, idet rentespændet 
under fastkurspolitikken uden for euroområdet traditionelt forstærker kon-
junkturerne. Det trækker i den aktuelle situation i retning af lidt større 
gennemslag fra lavere renter i euroområdet. Desuden forstærkes virkningen 
af lavere renter af de senere års udbredelse af realkreditlån med variabel rente 
– de såkaldte rentetilpasningslån.  

Perioder med pres på valutamarkederne og stigende rentespænd – særligt for 
de korte renter – optræder derimod typisk i situationer med en svag økono-
misk udvikling i Danmark, for eksempel som i 1992-93. Det afspejler speku-
lation i manglende vilje til at holde renten på et højt niveau, der fastholder 
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kronekursen, i en situation, hvor der rent konjunkturmæssigt er behov for 
vækststimulerende tiltag. 

I 2002 og 2003 vil bidrag fra de stedfundne renteændringer trække i retning 
af højere vækst, forstærket af den større udbredelse af rentetilpasningslån, jf. 
tabel 2.10. Med en omtrent neutral finanseffekt for 2003 og et lille negativt 
bidrag fra tidligere års finanspolitik er der samlet tale om en relativt begræn-
set virkning på aktiviteten fra den økonomiske politik. Finanspolitikken for 
2003 vurderes derfor at være rimeligt afstemt med de udsigter og risici, der 
tegner sig, herunder de fordele som knytter sig til en udvikling med tilpas høj 
kapacitetsudnyttelse. 

Tabel 2.10. Bidrag til BNP-vækst, 1993-2003 
 1993-

1994
1995-
1996

1997-
1998

1999-
2000

2001 2002 2003 

BNP-vækst................................ 2,7 2,6 2,7 2,7 1,0 1,5 2,2 
Et-årig finanseffekt.................... 0,7 0,4 -0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 
Økonomisk politik.................... 0,7 0,3 -0,9 -1,1 -0,7 -0,2 -0,1 
- Flerårig finanseffekt ................ 0,7 0,3 -0,7 -0,5 -0,3 -0,1 -0,1 
- Opsparingsvirkninger mv.1) .... - - -0,2 -0,6 -0,4 -0,1 0,0 
Stedfundne renteændringer 2) ... 0,2 0,4 1,0 1,0 -0,1 0,2 0,3 
Andre forhold ........................... 1,8 1,9 2,6 2,8 1,8 1,5 2,0 

Anm.:  Der er medtaget flerårige effekter af finanspolitikken fra og med 1993. De sted-
fundne skattestigninger virker med forsinkelse, og de flerårige finanseffekter er i 
årene 1997-2002 større og mere vækstdæmpende end de ét-årige effekter. 

1)  Opsparingsfremmende strukturvirkninger af Pinsepakken m.v. 
2)  Opgjort som de isolerede virkninger på væksten af renteudviklingen siden 1993 

og frem til medio april 2002.  
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Med udgangspunkt i at skattepolitikken ikke skal strammes i konjunktur-
mæssig sammenhæng, er det vigtigt at forebygge perioder med ophedning 
med stram udgiftsstyring og fortsatte forbedringer på arbejdsmarkedet, såle-
des at arbejdsudbuddet kan øges, og ledigheden bringes længere ned uden til-
tagende inflation. 

Betydningen af rentetilpasningslån for den konjunkturmæssige stabilitet  
Den øgede anvendelse af rentetilpasningslån i husholdninger og virksomhe-
der har betydning for, hvordan renteændringer påvirker konjunkturerne og 
dermed for udfordringerne til finanspolitikken. Samtidigt vil rentestrømme 
forbundet med udbredelsen af rentetilpasningslån forventeligt indebære en 
velstandsfordel for Danmark. Danske investorer vil således – for given efter-
spørgselsadfærd – søge til udlandet efter lange papirer og lade udenlandske 
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investorer købe den større mængde af korte danske papirer. Den umiddel-
bare velstandsgevinst for Danmark består derfor af en positiv nettoeffekt på 
rentebetalingerne til udlandet svarende til forskellen på korte og lange renter. 

Overordnet vil udbredelsen af rentetilpasningslån forstærke konjunktur-
effekterne fra pengepolitiske renteændringer i euroområdet. Virkningen af 
rentetilpasningslån vil virke yderligere stabiliserende på konjunkturerne, når 
dansk økonomi er i fase med euroområdet – og omvendt virke yderligere de-
stabiliserende, når økonomierne ikke svinger i takt. Generelt er effekten dog 
forholdsvist begrænset. 

Virkningen af rentetilpasningslånenes stigende popularitet kan vises med fire 
tænkte konjunkturscenarier, som sammenlignes med lignende forløb, hvor 
låntagning i højere grad baseres på fastforrentede lån, jf. boks 2.4 for en ud-
dybning:

• Generelt tilbageslag. Rentesænkning som følge af generelt konjunkturtil-
bageslag i euroområdet (og Danmark).  

• Isoleret europæisk fremgang. Rentestigning som følge af isoleret konjunk-
turfremgang i euroområdet.  

• Stagflation med uændret rentespænd. Rentestigning i euroområdet som føl-
ge af stigende inflation trods lav vækst. Scenariet kan ses som et forløb, 
hvor der ikke gennemføres strukturreformer i euroområdet, samtidigt 
med at en afdæmpning i efterspørgslen indtræffer i Danmark. 

• Stagflation med valutauro. Som ovenfor, men hvor konjunktursituationen 
skaber pres på de offentlige finanser og kronen, samt selvforstærkende 
virkninger via øget rentespænd. 

Udbredelsen af rentetilpasningslån er stabiliserende i scenariet med generelt 
tilbageslag, hvor dansk økonomi svinger i fase med euroområdet, og de pen-
gepolitiske ændringer i euroområdet medfører lavere renter og dermed passer 
til den danske konjunktursituation. Stigningen i ledigheden ved en konjunk-
turel vækstafdæmpning i euroområdet på 2 pct.enheder kombineret med en 
indenlandsk dansk vækstafdæmpning på 1 pct.enhed udgør således omkring 
23.000 personer over to år, når der tages højde for virkningen af rentetil-
pasningslån, frem for godt 27.000 personer, jf. figur 2.18. Forskellen skyldes 
indkomsteffekter fra ændrede rentestrømme i den private sektor og udlandet 
og effekter fra ændringer i huspriserne, som følge af en forudsat påvirkning 
fra rentetilpasningslån på den rente, som er bestemmende for udviklingen i 
kontantpriserne, jf. boks 2.4 og appendiks 2.2, til dette kapitel, som nærmere 
diskuterer virkningen af stigende udbredelse af rentetilpasningslån. 
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Boks 2.4. Beskrivelse af forudsætninger i fire scenarier 
Udgangspunktet i eksperimenterne er en konjunkturel vækstændring i euroområdet på 
2 pct.enheder, der i normalsituationen indebærer en ændring i inflationen på knap 1 
pct. (i stagflationsscenarierne er forudsat præcist 1 pct.), jf. tabel a. Ud fra ændringer i 
outputgab og inflation kan via en pengepolitisk politikindikator – jf. ØR02, maj – be-
regnes ændringer i de korte pengepolitiske renter, hvilket igen antages at have en vis af-
ledt effekt på de lange renter (på 0,3). De ændrede forhold i euroområdet påvirker 
dansk økonomi via eksporten – hvor 1 pct.enheds ændret vækst i euroområdet giver en 
ændring i dansk eksportvækst på 1 pct.enhed – og renteændringer, der forudsat fast-
kurspolitikken, som udgangspunkt følger renteændringerne i euroområdet. I stagflati-
onsscenariet med valutauro antages dog, at konjunktursituationen giver anledning til en 
forøgelse af rentespændet med 3 pct.enheder på den korte rente og 1 pct.enhed på den 
lange – stort set svarende til erfaringerne i månederne omkring årsskiftet 1992-93. 

Ved belysning af betydningen af rentetilpasningslån (RTL) antages indkomsteffekter fra 
ændrede rentestrømme i den private sektor og udlandet og effekter fra ændringer i hus-
priserne som følge af en forudsat påvirkning fra rentetilpasningslån på den rente, som er 
bestemmende for kontantprisudviklingen. Ændringer i nettorenteudgifterne i danske 
husholdninger og selskaber på lånesiden som følge af ændringer i den korte rente anta-
ges at slå fuldt igennem på de udenlandske rentestrømme, jf. teksten. Det antages ud 
fra fordelingen af udestående RTL-obligationer på markedet, at renteændringer slår 
igennem på en beholdning på 200 mia.kr. med 150 mia. i d.kr. og 50 mia. i euro. Den 
kontantprisbestemmende rente antages i basisscenarierne at følge udviklingen i den lan-
ge danske rente, mens den i RTL-eksperimenterne antages at følge gennemsnittet af 
den korte og den lange rente. 

Tabel a. Forudsætninger bag eksempler på konjunkturstød
Stød til euroområdet Stød til DNK Ændring pga. RTL 

 Out-
putgab 

Infla-
tion 

Kort 
rente 

Lang 
rente 

Eks-
port 

For-
brug 

Huspris 
rente 

Private 
nettorenter

-------------------------------- Pct.enheder ------------------------------- --Mia.kr.-- 
Generelt 
tilbageslag ......... -2,0 -0,9 -1,8 -0,5 -2,0 -2,71) -0,7 -3,6 
Europæisk 
fremgang........... 2,0 0,9 1,8 0,5 2,0 0,0 0,7 3,6 
Stagflation, 
uænd. spænd..... -2,0 1,0 0,9 0,3 -2,0 -2,71) 0,3 1,7 
Stagflation, 
valutauro........... -2,0 1,0 0,9 0,3 -2,0 -2,71) 1,3 6,2 

1)  Svarende til en førsteårseffekt på BNP-væksten på 1 pct.enhed. 
Kilde: Egne beregninger. 

Ved isoleret europæisk fremgang i væksten på 2 pct.enheder vil den positive ef-
fekt på ledigheden fra øget dansk eksport mere end opveje den negative virk-
ning af en europæisk rentestigning, såfremt der ses bort fra rentetil-
pasningslånenes konjunktureffekter. Inddrages effekterne af rentetilpasnings-
lån forstærkes virkningen fra renteændringen, og ledigheden vil over to år 
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udvise en mindre stigning. Vækstsammensætningen vil dog i begge tilfælde 
ændres i retning af et større bidrag fra nettoeksporten og et mindre bidrag fra 
indenlandsk efterspørgsel, hvilket isoleret forbedrer betalingsbalancen. 

Figur 2.18. Ændring i antal ledige i 4 scenarier 
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Kilde: Egne beregninger. 

I de øvrige scenarier, hvor de pengepolitiske behov i euroområdet og Dan-
mark ikke stemmer overens, vil den øgede udbredelse af rentetilpasningslån 
forstærke effekten fra pengepolitikken og bidrage yderligere til at destabilisere 
konjunkturerne. Specielt i en situation, hvor stagflation i euroområdet med 
en afdæmpning af væksten på 2 pct.enheder og en indenlandsk efterspørg-
selsafdæmpning i dansk økonomi på 1 pct.enhed giver anledning til en for-
udsat stigning i rentespændet på 3 pct.enheder på den korte rente og 1 
pct.enhed på den lange rente, vil en øget vægt af kort låntagning virke desta-
biliserende i form af en yderligere stigning i ledigheden over 2 år på godt 
6.000 personer til over 61.000 personer. 
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2.7. Erfaringer med stabiliseringspolitikken siden 1980 
Set over de seneste cirka 25 år har finanspolitikken generelt set virket dæm-
pende på konjunkturudsvingene i dansk økonomi. De finanspolitiske juste-
ringer siden 1980 domineres af de fire store indgreb – fastkurspolitikken og 
konsolideringen i 1982-83, stramningerne og skattereformen i 1986, den så-
kaldte kickstart i 1993 samt Pinsepakken i 1998, jf. figur 2.19a og b.

Figur 2.19a. Outputgabet og de fire store 
indgreb siden 1980 

Figur 2.19b. Opsparingsbalancen i øko-
nomien 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Disse indgreb er alle kommet på et tidspunkt, hvor økonomien har været 
præget af væsentlige ubalancer, herunder et betydeligt outputgab. Der er en 
klar tendens til, at outputgabet er blevet mindsket i årene efter indgrebene. 
Det er også kendetegnende, at effekterne af indgrebene har virket i retning af 
at indsnævre outputgabet8.

Indgrebene har, udover finanspolitiske ændringer, indeholdt væsentlige 
strukturpolitiske elementer. I forhold til konjunkturudviklingen vil sådanne 
strukturændringer generelt have væsentlig indflydelse. Eksempelvis indebar 
både indgrebene i 1986 og i 1998 et styrket opsparingsincitament, der bi-
drog til at afdæmpe væksten i privatforbruget og dermed den indenlandske 
efterspørgsel. Omvendt blev økonomien i 1993-94 stimuleret ved blandt an-

8 Indgrebet i 1982-83 fremstår som noget særligt, fordi det også involverede en troværdig 
overgang til fastkurspolitikken. Finanspolitikken blev strammet, og med et budgetunder-
skud på 8½ pct. af BNP i 1982 var der et klart behov for kraftig konsolidering af de of-
fentlige finanser. Stramningerne medvirkede til at styrke troværdigheden om den nyligt 
annoncerede fastkurspolitik og muliggjorde et markant fald i renten – en unik situation, 
der skal ses på baggrund af et dengang stort rentespænd. Bidraget fra faldende rente og 
tilliden til den økonomiske- og politiske linje dominerede virkningen af strammere fi-
nanspolitik og bidrog derfor til at reducere outputgabet. 
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det liberalisering af realkreditmarkedet. Sådanne effekter er i tillæg til mere 
”traditionelle” finanspolitiske effekter, hvor aktivitetsvirkningen direkte kan 
henføres til ændringer i offentlige budgetposter og dermed opfanges i finans-
effektberegningen. 

Historisk har finanseffekten – dvs. førsteårs BNP-effekten af finanspolitikken 
– oftest været positiv, når outputgabet er negativt, og omvendt, jf. figur 2.20.
For perioden 1980 til 2002 er der en negativ korrelation mellem outputgabet 
og finanseffekten med en korrelationskoefficient på -0,59, og undtages årene 
1983-84 har de to modsatrettede fortegn i 15 ud af 21 år10, jf. tabel 2.11.

Figur 2.20a. Finanseffekten og outputgab, 
1980-2003 

Figur 2.20b. Finanseffekten og ændring i 
outputgab, 1980-2003 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

I de fleste tilfælde er den afledte aktivitetseffekt fra ændringer i finans-
politikkens stramhedsgrad kraftigere over 2-3-års horisont, det vil sige effek-
ten i andet og tredje år er større end i året, hvor et tiltag gennemføres. Det 
gælder særligt på skattesiden, hvor der er en vis forsinkelse, før ændringer i 
skatten og de disponible indkomster slår ud i efterspørgslen. 

En sådan 3-års horisont – forstået som indeværende og de to følgende år – 
svarer til en almindelig horisont for en konjunkturvurdering. Dermed er en 
sådan horisont velegnet til at vurdere succesen i stabiliseringspolitikken. An-
lægges en 3-års horisont for finanspolitikken, dvs. indregnet effekter af årets 

9 Korrigeret for effekten på outputgabet af årets finanspolitik (førsteårs effekten). Der-
med er korrigeret for, at en modcyklisk finanseffekt i sig selv vil bidrage til at indsnævre 
det observerede outputgab og derved sandsynligvis reducere korrelationen med finansef-
fekten. Uden denne korrektion haves en negativ korrelationskoefficient på -0,2. 
10 Her er outputgabet ligeledes korrigeret for effekten af årets finanspolitik. Uden denne 
korrektion har de to modsatrettede fortegn i 13 ud af 21 år. 
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samt de to foregående års finanspolitik, giver udviklingen et klart indtryk af 
en modcyklisk finanspolitik, jf. tabel 2.11 og figur 2.21a. Der er en signifi-
kant negativ korrelation mellem BNP-effekten af finanspolitikken og out-
putgabet med en korrelationskoefficient på -0,611.

Tabel 2.11. Korrelation mellem finanseffekt og outputgab 
1980-92  1993-02  1980-02 

Førsteårseffekten (finanseffekten)    
- Korrelationskoefficient...................................... -0,5 -0,8 -0,5 
- Antal år med modsat fortegn............................. 10 af 13 5 af 10 15 af 23 
Inklusive effekten af 2 forrige års finanspolitik    
- Korrelationskoefficient...................................... -0,7 -0,8 -0,6 
- Antal år med modsat fortegn............................. 9 af 13 7 af 10 16 af 23 

Anm.: Outputgabet er korrigeret for effekten af årets finanspolitik (førsteårs-effekten), 
dvs. der benyttes det outputgab, der ville være blevet observeret i det pågældende 
år i fravær af virkningen af årets finanspolitik. 

Kilde: Egne beregninger. 

Stramhedsgraden af finanspolitikken skal ses i lyset af påvirkningerne fra 
blandt andet den udenlandske konjunkturudvikling, herunder pengepolitik-
ken, der som følge af fastkurspolitikken følger pengepolitikken i Europa. 
Disse forhold vil have betydning i forhold til udviklingen i væksten og out-
putgabet og dermed behovet for finanspolitisk stabilisering. 

Endvidere spiller de automatiske stabilisatorer en væsentlig rolle. Således in-
dikerer analyser i Finansredegørelse 2000, at udsvingene i outputgabet er ble-
vet reduceret til måske godt en tredjedel af, hvad de ville have været i et hy-
potetisk, beregnet forløb uden diskretionær finanspolitik og effekter via au-
tomatiske stabilisatorer. Analyserne er forbundet med en del usikkerhed, 
men peger på, at effekterne via automatiske stabilisatorer umiddelbart har 
været væsentligere end den diskretionære finanspolitik. 

Automatiske stabilisatorer er et spejlbillede af de offentlige finansers kon-
junkturfølsomhed, der er omkring 0,8 pct. af BNP12. Det placerer Danmark 
sammen med Sverige og Holland som de OECD-lande, hvor konjunktur-
følsomheden er størst. Til sammenligning er konjunkturfølsomheden i Tysk-
land og Frankrig omkring 0,5 pct. af BNP, mens den i USA og Japan anslås 
til omkring ¼ pct. af BNP, jf. OECD, Economic Outlook, december 1999. 

11 Her er outputgabet igen korrigeret for førsteårs effekten af årets finanspolitik. Uden en 
sådan korrektion bliver korrelationskoefficienten -0,5. 
12 Konjunkturfølsomheden måles som ændringen i budgetsaldoen i pct. af BNP ved 1 
pct.enhed fremgang i BNP-væksten (og dermed outputgabet). 



Kapitel 2 - Udfordringer for den makroøkonomiske politik 

Finansredegørelse 2002  November 2002 68

Figur 2.21a. BNP-effekt af finanspolitik-
ken de sidste tre år 

Figur 2.21b. Flerårige finanseffekters bi-
drag til BNP-væksten 
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Anm.: Figur 2.21a viser effekten på BNP fra årets og de to foregående års finanspolitik. 
I figur 2.21b er indregnet flerårige effekter af finanspolitikken fra og med 1972.  

Kilde: Egne beregninger. 

Set i et længere perspektiv har forsinkede virkninger af tidligere års finans-
politik ikke medvirket til at forstærke konjunkturbevægelserne. Det gælder 
særligt siden midten af 1980’erne, jf. figur 2.21b, hvor der er forsøgt indreg-
net virkninger af den førte finanspolitik i en lang forudgående årrække. Så-
danne beregninger skal dog tolkes med betydelig forsigtighed, idet der kun 
medtages (flerårige) effekter af finanspolitik fra og med startåret for bereg-
ningen. Beregningen kan dermed blive følsom i forhold til valg af startår. 
Desuden er der betydelig usikkerhed om størrelsen af virkningerne på mel-
lemlang sigt, jf. appendiks 2.3 til dette kapitel.

Forsinkede virkninger af finanspolitikken, kombineret med den almindelige 
usikkerhed om den fremtidige økonomiske udvikling, betyder, at der er be-
hov for forsigtighed i tilrettelæggelsen af finanspolitikken. Hertil kommer 
usikkerhed forbundet med implementeringen af finanspolitikken, og at kon-
junkturvurderingen baseres på et talgrundlag, som løbende revideres. Det 
kommer blandt andet til udtryk ved afvigelser mellem den finanseffekt, der 
var ventet (eller planlagt) i forbindelse med vedtagelsen af årets finanslov, og 
den effekt, der senere hen kan opgøres, jf. boks 2.5. Ambitionen er derfor ik-
ke en finstyring af den økonomiske udvikling, men at retningsjustere mod en 
kurs der ligger forholdsvis tæt på produktionsmulighederne. 

En del af baggrunden for finanspolitikkens rolle er, at udsving i den inden-
landske efterspørgsel spiller en central rolle i forhold til at drive konjunktur-
udviklingen, jf. boks 2.6. Når konjunkturudsving i vid udstrækning sker som 
følge af udsving i forbrug og investeringer, er der gode muligheder for, at di-
skretionær finanspolitik og automatiske stabilisatorer kan virke stabiliserende 
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på den økonomiske udvikling, fordi de også virker gennem efterspørgselssi-
den i økonomien. Stabilisering af den indenlandske efterspørgsel giver også 
en mere stabil udvikling i betalingsbalancen og i fordelingen mellem efter-
spørgselskomponenterne. 

Boks 2.5. Den planlagte og den realiserede finanspolitik 
Tallene for finanseffekten er generelt beregnet på baggrund af de faktiske tal for budget-
posterne. Disse vil ofte afvige fra den skønnede finanseffekt i forbindelse med vedtagel-
sen af finansloven, der kan tages som et udtryk for den planlagte finanspolitik, jf. figur a.

Figur a. Planlagt og realiseret udvikling i 
finanseffekten 

Figur b. Ændring i finanseffekt og offent-
lig beskæftigelse i forhold til planlagt 

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

93 94 95 96 97 98 99 00 01
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

Ventet finanseffekt Opgjort, årets udgang
Seneste tal

Pct. Pct. 

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

93 94 95 96 97 98 99 00 01
-20

-10

0

10

20

30

Off. beskæf., opg. #1 Off. beskæf., opg. #2
Finanseffekt, opg. #1 Finanseffekt, opg. #2

Pct.enheder 1.000 personer

Anm.: I figur b angiver ’#1’ ændringen fra den ventede effekt opgjort ved årets indgang 
til den opgjorte effekt ved årets udgang, mens ’#2’ angiver ændringen fra den 
ventede effekt til den seneste opgørelse. 

Kilde: Diverse udgaver af Budgetoversigten og Økonomisk Oversigt. 

I flere af årene er forskellen mellem den realiserede og den planlagte finanseffekt ikke 
ubetydelig. Det gælder mest oplagt i 1996, hvor billedet af finanspolitikken ændres fra 
en planlagt stramning til en de facto lempelse, jf. figur a. Justeringer af beregningsmeto-
den og overgang til ny nationalregnskabsstandard (ENS95) betyder, at de forskellige tal 
bag figurerne ikke er fuldt sammenlignelige. 

En forskel mellem den planlagte og den realiserede finanseffekt kan være udtryk for en 
bevidst afvigelse fra og/eller en inkomplet udmøntning af den planlagte finanspolitik. 
Der kan således spores en tendens til, at afvigelser fra den planlagte finanseffekt kan være 
drevet af afvigelser fra den ventede offentlige beskæftigelse, jf. figur b. Her kan bemærkes, 
at statslige institutioner har mulighed for at opspare en del af deres bevilling, og at ho-
vedparten af den offentlige beskæftigelse ligger i amter og kommuner. 

En afvigelse fra den planlagte finanseffekt kan også være forårsaget af, at udviklingen på 
forskellige budgetposter har været en anden end forventet. For visse budgetposter kan 
det give anledning til en afvigelse mellem den skønnede og den realiserede finanseffekt 
uden, at afvigelsen nødvendigvis kan siges at være udtryk for en unøjagtig udmøntning 
af den planlagte finanspolitik, jf. også boks 2.7 om beregning af finanseffekten. Endvide-
re kan der være tale om måleusikkerhed i opgørelsen af tallene bag beregningen. 
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Boks 2.6. Konjunkturudviklingen og den indenlandske efterspørgsel 
Udsvingene i den indenlandske efterspørgsel har været større end i BNP, mens udenrigs-
handlen typisk har fungeret som en stabiliserende mekanisme, jf. figur a og b.

Figur a. Outputgabet og udviklingen i den 
indenlandske efterspørgsel 

Figur b. Outputgabet og udviklingen i 
nettoeksporten 
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Anm.:  Den indenlandske efterspørgsel er efterspørgsel til endelig indenlandsk anvendel-
se, dvs. ekskl. lagerinvesteringer, og der er med udgangspunkt i 1995 (som et om-
trent konjunkturneutralt år) korrigeret for niveauet i handelsbalancen. Netto-
eksporten er opgjort i 1995-priser. 

Kilde:  ADAM’s databank og egne beregninger. 

En effektivt stabiliserende finanspolitik forudsætter dels en symmetri i den 
førte politik med stramninger i situationer med betydeligt pres, og modsva-
rende lempelser i situationer med betydeligt negativ outputgab. Desuden 
kræves et tilstrækkeligt råderum på de offentlige finanser. Særligt i perioder, 
hvor der er behov for stimulering af den økonomiske aktivitet, er det vigtigt, 
at der er tillid til finanspolitikkens holdbarhed og til fastkurspolitikken, såle-
des at en finanspolitisk stimulans ikke opvejes af højere rentespænd. Det un-
derstreger samtidig væsentligheden af, at de offentlige finanser konsolideres 
under et konjunkturopsving. 

Den strukturelle budgetsaldo 
Den strukturelle budgetsaldo angiver stillingen på de offentlige finanser, når 
økonomien er i konjunkturmæssig balance13. Den fremkommer ved at korri-
gere den faktiske budgetsaldo for udviklingen på visse særlige poster samt for 
bidrag fra konjunkturerne. 

13 Dermed er størrelsen af den strukturelle saldo væsentlig i forhold til en vurdering af 
holdbarheden af de offentlige finanser, jf. kapitel 5. 
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Boks 2.7. Finanseffektberegningen og måling af finanspolitikken 
Finanseffekten er et mål for finanspolitikkens virkning på den økonomiske aktivitet. Be-
regningen af finanseffekten foregår i to trin: 

• Først isoleres ændringer i de forskellige offentlige budgetposter (direkte provenu-
virkninger) i forhold til de såkaldte nulpunkter for finanspolitikken. 

• Dernæst beregnes den afledte virkning på den økonomiske aktivitet, hvilket gøres 
ved hjælp af de forskellige budgetposters multiplikatorer. Disse multiplikatorer er be-
regnet ved simulation på ADAM.  

Finanseffekten fremkommer som summen af disse aktivitetsvirkninger fra de enkelte 
budgetposter, dvs. 

×
=

i

ii
BNP

tormultiplikakningprovenuvir
ktfinanseffe

Nulpunkterne er som udgangspunkt defineret således, at en neutral finanspolitik svarer 
til den politik, der i et økonomisk forløb med gennemsnitlig vækst, uændret privat be-
skæftigelse og ledighed samt uændret fordeling af indkomsten vil efterlade en nogenlun-
de uændret stilling på de offentlige finanser. Finanseffektberegningen er dokumenteret 
mere detaljeret i appendiks 7.2 til Finansredegørelse 2000. 

For visse poster medregnes en aktivitetseffekt af forskydninger på disse poster, selvom 
der ikke direkte kan siges at ligge en aktuel diskretionær beslutning bag. Det kan eksem-
pelvis gælde for ændringer i provenuet fra ejendomsskatter, antal personer på efterløn, 
overgangsydelse, aktiverede i offentlig beskæftigelse med flere. Dette indebærer blandt 
andet en mulighed for, at sådanne poster, også i fravær af en aktuel diskretionær beslut-
ning, kan få finanseffekten til at fremstå som en anelse modcyklisk. Metoden sikrer, at 
aktivitetsdrivende ændringer i budgetposterne er medtaget i beregningen. 

Finanseffekten indregner kun tiltag, der resulterer i ændringer af budgetposterne. Ofte 
vil eksempelvis større investeringsprojekter, der er offentligt besluttede, imidlertid ikke 
indgå på budgetposterne. Derfor suppleres selve finanseffektberegningen med en vurde-
ring af aktivitetsvirkningerne af sådanne tiltag. Det gælder også i tilfælde, hvor eksem-
pelvis væsentligere lovændringer giver anledning til et skift i den private sektors adfærd, 
der har konjunkturmæssige implikationer, men som ikke direkte er afledt af ændringer 
på budgetposterne. De opsparingsfremmende strukturvirkninger af Pinsepakken er et 
eksempel på dette.

En stor del af forbedringen af de offentlige finanser siden starten af 
1990’erne skyldes en underliggende forbedring af den strukturelle saldo. Her 
har faldet i den strukturelle ledighed isoleret set forbedret den strukturelle 
saldo med knap 3 pct. af BNP, jf. tabel 2.12 14. Omvendt har kortere arbejds-
tid kombineret med udviklingen i erhvervsfrekvensen siden slutningen af 
1980’erne trukket i retning af en forværring af den strukturelle saldo. 

14 Omlægningen af den Særlige Pensionsordning betyder, at den offentlige saldo natio-
nalregnskabsteknisk reduceres med ca. ½ pct. af BNP fra 2002. 
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Tabel 2.12. Dekomponering af ændring i den strukturelle saldo 
 1980-82 1983-87 1988-92 1993-95 1996-02 1980-02
Bidrag fra: ----------------------------- Pct. af BNP ---------------------------
Finanspolitik 1) ................. -3,0 6,8 -3,5 -1,2 1,7 0,8 
Strukturel ledighed............ -0,5 -0,6 -0,8 0,2 2,7 1,0 
Arbejdsudbud 2) ................ 1,0 0,7 -0,9 -0,7 -0,3 -0,3 
Specielle poster 3) .............. -2,7 -0,4 1,0 0,1 1,0 -1,0 
Andet / residual................. 0,6 1,0 1,3 1,3 -0,9 3,3 
Ændring, struk. saldo........ -4,6 7,5 -3,0 -0,3 4,2 3,8 
Do, ekskl. arbejdsomk.4) ... -5,1 7,4 -1,2 0,2 1,8 3,1 
Ændring, budgetsaldo ....... -7,7 10,9 -4,7 0,0 4,4 2,8 
Strukturel saldo, slutår ...... -6,3 1,2 -1,8 -2,1 2,1 2,1 

1) Finanspolitikken er – med enkelte justeringer som eksempelvis korrektion for 
skat på indkomstoverførsler m.v. – givet ved de direkte provenuer anvendt ved 
beregningen af finanseffekten. 

2) Til grund for beregningen ligger det samlede arbejdsudbud målt i timer. 
3) Specielle poster indeholder blandt andet nettorenteudgifter, drifts- og kapital-

overførsler, overskud af offentlig virksomhed og pensionsafkastskat. Desuden 
indgår poster vedrørende det midlertidige pensionsbidrag og SP. 

4) Eksklusive bidrag fra ændringer i den strukturelle ledighed og arbejdsudbuddet. 
Kilde: Egne beregninger. 

For uændret strukturelt ledigheds- og beskæftigelsesniveau er en stigning i 
den strukturelle saldo en indikation af en stramning af finanspolitikken. I 
forhold til finanseffektberegningen er ændringer i den strukturelle saldo et 
mindre sikkert mål for udviklingen i finanspolitikkens stramhedsgrad15.

I store træk giver den strukturelle saldo samme indtryk af finanspolitikken 
siden 1980, som finanseffektberegningen. Stramningen i 1983 fører til en 
betydelig forbedring af den strukturelle saldo, og i midten af 1980’erne føres 
en forholdsvis stram finanspolitik. I takt med vendingen i outputgabet i de 
følgende år lempes finanspolitikken, og finanspolitikken er lempelig i begyn-
delsen af 1990’erne. I 1997 og 1998 strammes finanspolitikken, og i de sene-
ste par år har finanspolitikken været mere eller mindre neutral. 

15 Blandt andet fordi den strukturelle saldo også medtager mere eller mindre tilfældige 
udsving på budgetposter, der ikke umiddelbart er relateret til konjunkturudviklingen, 
samt udsving, der vil kunne henføres til, at forskellige konjunkturcykler ikke følger helt 
samme mønster. Endvidere måler den strukturelle saldo kun provenuvirkninger, og disse 
vil (på kortere sigt) jævnt hen være forskellige fra aktivitetsvirkningerne. 
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Appendiks 2.1. 
Industriens eksportmarkedsandele 
Industriens eksportmarkedsandel, som illustreret i figur 2.7a i hovedteksten, er 
opgjort som forskellen mellem væksten i industrieksporten og eksportmarkeds-
væksten, hvor eksportmarkedsvæksten opgøres som væksten i importen på de 
danske eksportmarkeder med industrieksportvægte for 1995. 

Markedsandelsudviklingen kan også opgøres ved ændringen i forholdet mellem 
dansk industrieksport og verdens import af industriprodukter – i det følgende 
benævnt verdensmarkedsandelen. Verdensmarkedsandelen vil registrere tab, hvis 
importen stiger kraftigt i højvækstlande, som Danmark kun handler forholdsvis 
lidt med. Det er den væsentligste årsag til, at verdensmarkedsandelen viser et fald 
i løbende priser på knap 25 pct. fra 1991 til 2000, mens eksportmarkedsandelen 
viser tab på knap 8 pct. Verdensmarkedsandelen kan dekomponeres på lande-,
vare-, landeomstillings-, vareomstillings- og markedsandelseffekter, jf. figur 1.a.

Figur 1.a. Dekomponering af verdens-
markedsandele 

Figur 1.b. Eksportmarkedsandele – to op-
gørelser    
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Anm.: Verdensmarkedsandelen inkluderer 22 OECD-lande og 173 industrivaregrupper. 
Kilde: OECD’s, International Trade by Commodity Statistics 2002/1 og egne beregnin-

ger. 

Den negative landeeffekt er udtryk for, at importstigningerne i de lande, hvor 
danske industri-virksomheder har relativt store markedsandele, har været mindre 
end OECD-gennemsnittet. Landeeffekten indebærer isoleret set et tab af ver-



Appendiks 2.1 – Industriens eksportmarkedsandele 

Finansredegørelse 2002  November 2002 74

densmarkedsandele på 18 pct. i perioden 1991 til 2000 og afspejler netop, at 
importvæksten i højvækstlande – som Danmark traditionelt handler forholds-
mæssigt lidt med – har været høj. Korrigeret for landeeffekten er verdensmar-
kedsandelen faldet med omkring 6 pct. fra 1991 til 2000. 

Landeomstillingseffekten er udtryk for industriens evne til at flytte eksport til lan-
de, der har haft en forholdsmæssig stor vækst i importefterspørgslen. Danske in-
dustrivirksomheder opnåede i perioden 1991-2000 en landeomstillingseffekt på 
½ pct. og har således kun i begrænset omfang været i stand til at flytte eksport til 
højvækstlande.

Tilsammen udtrykker lande- og landeomstillingseffekten forskellen mellem hen-
holdsvis væksten i verdens import og de danske aftagerlandes import vægtet efter 
deres betydning for den danske eksport. Forskellen mellem ændringen i ver-
densmarkedsandelen og i de to landeeffekter er således omtrent lig ændringen i 
eksportmarkedsandelen, jf. figur 1.b. Afvigelsen mellem de to opgørelser kan 
henføres til dels forskelle i det bagvedliggende datamateriale1, dels at de to opgø-
relser kun er approksimativt ens. 

Eksportmarkedsandelen faldt som nævnt knap 8 pct. fra 1991 til 2000. Om-
kring 3 pct.enheder af dette fald kan henføres til udviklingen i vareeffekten, jf. fi-
gur 2.8a. En negativ vareeffekt er udtryk for, at der er sket et fald i de varers an-
del af de enkelte landes import, hvor Danmark i 1991 havde de forholdsmæssigt 
største markedsandele. Fordelt på lande var faldet primært afledt af udviklingen i 
Sverige og Tyskland, hvor vareeffekten fra 1991 til 2000 var henholdsvis -2 og -
1 pct., mens udviklingen i USA isoleret set bidrog til en stigning på ½ pct. In-
dustrien vandt i 2001 betydelige eksportmarkedsandele, jf. figur 2.7a. Denne 
udvikling synes at fortsætte i 2002, og kan sandsynligvis i nogen grad henføres 
til en positiv vareeffekt inden for eksport af blandt andet kemiske produkter, 
herunder farmaceutiske og medicinske, samt maskiner, herunder vindmøller. 

Den væsentligste årsag til faldet i eksportmarkedsandelen er dog afledt af udvik-
lingen i vareomstillingseffekten, der bidrog negativt med knap 5 pct.enheder i pe-
rioden, jf. figur 1.a. Den negative vareomstillingseffekt er udtryk for, at industri-
en ikke har formået at vinde markedsandele for de varegrupper, der har haft en 
forholdsmæssig stor vækst i importefterspørgslen. 

1 Eksportmarkedsandelen er beregnet for alle verdens lande/regioner på baggrund af data 
fra OECD, Economic Outlook 71, 2002 og den danske udenrigshandelsstatistik, mens 
verdensmarkedsandelen og tilhørende effekter er beregnet på baggrund af OECDs detal-
jerede lande- og varefordelte udenrigshandelsstatistik International Trade by Commodity 
Statistics for 22 OECD lande og 173 industrivaregrupper (3. SITC ciffer).   
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Den resterende markedsandelseffekt  – der udtrykker betydningen af ændringer i 
markedsandele på de enkelte varemarkeder i de enkelte lande, hvor ændringer i 
relativt store lande og varegrupper tillægges forholdsmæssig større betydning end 
ændringer i relativt små lande – bidrog positivt med ca. 1 pct.enhed i perioden, 
jf. figur 1.a. 
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Appendiks 2.2. 
Udbredelsen af rentetilpasningslån i 
husholdningerne 
Siden introduktionen omkring midten af 1990’erne er rentetilpasningslån vokset 
til at udgøre over 20 pct. af det samlede realkreditudlån til husholdninger, hvil-
ket – blandt andet sammen med et generelt faldende renteniveau – har været en 
medvirkende årsag til et skønnet fald i husholdningernes nettoudgifter til renter 
på 0,6 pct.enheder målt som andel af BNP fra 1993 til 2002, jf. figur 1a og b.
Over samme periode er nettolåntagningen steget 18 pct.enheder målt som andel 
af BNP – dels som følge af en stigning i bruttolåntagningen på 8 pct.enheder, og 
dels som følge af et fald i husholdningernes aktivbeholdning på 10 pct.enheder. 

Figur 1a. Udvikling i husholdningernes 
rentebærende aktiver og passiver, ultimo 

Figur 1b. Husholdningernes nettorente-
udgifter og rentesatser for realkreditudlån
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Anm.: Tal for 2002 er ultimo 3. kvartal. Mindre rentebærende aktiver og passiver som 
pantebreve, SU-lån m.v. er ikke inkluderet. Husholdninger omfatter ikke selv-
stændige. Obligationsbeholdningen vedrører lønmodtagere og pensionister m.v. 
Den variable rente (F1) er angivet ultimo året. 

Kilde: Danmarks Nationalbank, Realkreditrådet, Danmarks Statistik, Skatteministeriet 
og egne beregninger. 

Generelt betyder den nuværende udbredelse af rentetilpasningslån en stabilise-
ring af bevægelserne i husholdningernes indkomster ved udsving i renterne, jf. 
tabel 1. En generel kort og lang rentestigning på 1 pct.enhed vurderes skøns-
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mæssigt at indebære et fald i førsteårs nettorenteudgifterne på 1,6 mia.kr., hvis 
der ses bort fra renteeffekter på rentetilpasningslån. Inkluderes effekterne fra ren-
tetilpasningslån reduceres det umiddelbare fald til 0,5 mia.kr. I konjunkturmæs-
sig henseende er der dog tale om forholdsvist begrænsede effekter. 

Faldet i nettorenteudgifterne ved en rentestigning skyldes blandt andet, at hus-
holdningernes indlån i pengeinstitutter er større end pengeinstitutternes udlån 
til samme. Samtidigt vurderes indlånene, der primært består af lønkonti og an-
dre anfordringskonti, på kort sigt at være mere følsom over for en rentestigning 
end udlånssiden, der i højere grad indeholder fastforrentede lån til forbrug og 
bolig.  

Tabel 1. Førsteårseffekt på husholdningernes årlige nettorenteudgifter af gene-
rel stigning i renteniveauet på 1 pct. 
 Formueniveau 

medio 2002 
Estimeret rente-
følsomhedsandel

Effekt på netto-
renteudgifter 

----- Mia.kr. ----- ------- Pct. ------ ----- Mia.kr. -----
Indlån i pengeinstitutter............. 359 75 -2,7 
Udlån fra pengeinstitutter.......... -174 50 0,9 
Obligationsbeholdning............... 115 20 -0,2 
Fastforrentet realkreditudlån1) .. -603 7 0,4 
I alt ekskl. rentetilpas.lån ........... -303 - -1,6 
Rentetilpasningslån2) .................. -178 70 1,1 
I alt ................................................. -481 - -0,5 

Anm.: I beregningerne er der set bort fra mindre aktiver og passiver som SU-lån m.v.  
1) Der er antaget en forøgelse af konverteringsomfanget med 40 mia.kr. 
2) Fordelingen på løbetider svarer til den faktiske fordeling i Nykredits portefølje. 

Til refinansiering er antaget alle F1-lån, 50 pct. af F2-lån, 33 pct. af F3 lån osv. 
Der er ikke tale om den faktiske portefølje til refinansiering december 2002. 

Kilde: Nationalbanken, Realkreditrådet, Nykredit, Danmarks Statistik og egne bereg-
ninger. 

Fordelingen af rentetilpasningslåntagning på indkomster i husholdningerne pe-
ger i retning af, at risikoen for flere tvangsaktioner – som følge af, at hushold-
ningerne ikke har råd til stigende udgifter til boligen ved rentestigninger – ikke 
er markant, idet det i højere grad er husstande med høje indkomster, der påtager 
sig højere renterisiko via rentetilpasningslån, jf. tabel 2. Andelen af restgælden, 
som er relateret til husholdninger med tilknyttede indkomster på over 500.000 
kr., er således væsentligt større i ejendomme med rentetilpasningslån end i ejen-
domme med fastforrentede lån. En høj indkomst er dog ikke nødvendigvis ens-
betydende med, at der er ”luft i budgettet” til højere boligudgifter. 
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Tabel 2. Fordelingen på indkomstintervaller (2 indkomster) af restgæld i ejen-
domme med og uden rentetilpasningslån, medio 2002 

Med RTL Uden RTL Forskel 
Årsindkomst, 1.000 kr. ----------------- Pct. ----------------- - Pct.enheder - 
0-300........................................  0,7 2,4 -1,7 
300-500....................................  22,8 40,3 -17,5 
500-700....................................  45,3 40,3 5,0 
700-1.000.................................  23,2 13,6 9,6 
1.000-1.400..............................  6,1 2,8 3,3 
1.400+. .....................................  1,9 0,7 1,2 
I alt...........................................  100,0 100,0 0,0 

Anm.: Indkomstoplysninger er registreringer fra Nykredits kreditvurderingssystem.  
Kilde: Nykredit. 

For større risiko for flere tvangsauktioner taler, at rentefølsomheden på realkre-
ditlån som udgangspunkt er voksende med graden af belåning i husholdninger-
nes ejendomme, jf. tabel 3. For ejendomme med en belåningsgrad på mellem 60 
og 80 pct. udgør den gennemsnitlige stigning i bruttoydelsen ved en stigning i 
refinansieringsrenten fra sit nuværende faktiske niveau i Nykredits eksisterende 
udlånsportefølje til 6 pct. således godt 4½ pct. mod kun omkring ½ pct. for 
ejendomme med belåningsgrader på 20-40 pct., jf. boks 1 for en uddybning. De 
lavere udsving i bruttoudgifterne for belåningsgrader op til 40 pct. afspejler 
blandt andet, at det i ejendomme med lav restgæld ikke har kunnet betale sig at 
omlægge til kortforrentede lån.  

Tabel 3. Fordeling på belåningsprocent af restgæld og ændringen i bruttoydel-
ser ved stigning i refinansieringsrenten fra nuværende niveau til 6 pct.  

Restgæld i ejendomme   Gnst. årlig 
stigning  

Samlet stig-
ning  med RTL  uden RTL  I alt 

Belåningsprocent -- Kr. -- -- Pct. -- ------------------ Pct. -------------------- 
0-19 pct. .............. 24 0,1 3 97 100 
20-39 pct. ............ 205 0,5 6 94 100 
40-59 pct. ............ 904 1,8 17 83 100 
60-79 pct. ............ 2.960 4,6 40 60 100 
80+1). ................... 2.365 3,4 30 70 100 

Anm.: Refinansiering af alle lån til refinansiering i perioden ultimo 2002-04.  
1) Belåningsprocenter over 80 pct. kan forekomme blandt andet som følge af dob-

beltlån ved konverteringer, Nykredits egen anvendte boligprismodel samt det 
forhold, at lånene indgår til nominel og ikke kursværdi. Langt de fleste i katego-
rien har en belåningsgrad lige over 80 pct. 

Kilde: Nykredit. 

Fordelingen på belåningsprocent indikerer tillige, at udbredelsen af rentetil-
pasningslån vil øge risikoen for teknisk insolvens – en situation hvor restgælden 
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overstiger ejendommens værdi, dvs. friværdien er negativ. Det vil antageligt 
mindske mobiliteten på boligmarkedet. Den øgede risiko for teknisk insolvens 
skyldes, at obligationsrestgælden bag rentetilpasningslån ikke i nær samme grad 
som restgælden bag fastforrentede lån udvikler sig parallelt med boligernes kon-
tantpris, og dermed ikke virker som et værn mod faldende boligformue.  

Boks 1. Beskrivelse af data i og analyse på Nykredits portefølje 
Nykredit har for Finansministeriet udarbejdet en række analyser af effekten af rente-
stigninger på bruttoydelsen på baggrund af Nykredits faktiske låneportefølje på privat-
området, dvs. realkreditlån for private ejerboliger. Den betragtede låneportefølje omfat-
ter 419.000 lån, hvoraf 44.300 lån eller godt 10 pct. er rentetilpasningslån (RTL) med 
periodiske refinansieringer, jf. tabel a. Restgælden på disse lån udgør 165 mia.kr., hvor-
af 37 mia.kr. eller 23 pct. er relateret til rentetilpasningslån. 

I analysen antages en stigning i refinansieringsrenten til 6 pct. for de rentetil-
pasningslån, som står over for refinansiering et eller andet tidspunkt inden ultimo 
2004. Ved at omfatte rentetilpasningslån til refinansiering over flere år frem for blot pr. 
ultimo 2002 inddrages stort set alle F3 lån – dvs. lån med fast rente i 3 år – i analysen. 
Det skal ses i sammenhæng med, at stort set ingen F5 lån omfattes af refinansiering, da 
udlån med 3-årig og 5-årig tilpasning først inden for det seneste år har taget fart. 

Den nye ydelse på lånene efter rentestigningen beregnes som annuiteten af eksisterende 
restgæld og restløbetid på beregningstidspunktet ved den nye rente. Udgangspunktet er 
lånenes ydelse opgjort tilsvarende ved den faktiske effektive rente på lånene i porteføl-
jen. Der betragtes udelukkende den umiddelbare effekt af rentestigningen på brutto-
ydelserne, idet der ses bort fra muligheden for eventuel omlægning af lån – eksempelvis 
ved forlængelse af løbetiden. 

Analysen tager udgangspunkt i ejendommen, således at effekten fra eventuelt flere lån 
aggregeres til ejendomsniveau. De 419.000 lån er således fordelt på 327.800 ejendom-
me, hvoraf 41.600 eller knap 13 pct. har optaget rentetilpasningslån.  

Tabel a. Nykredits udlånsportefølje til private ejerboliger
Restgæld i ejendomme med Antal lån 

RTL til refinansiering 
ultimo  2002

RTL til refinansiering 
inden ultimo  2004

Kun  fast 
rente 

I alt 

Refinan-
siering 

Ingen re-
finansie-

ring 

Refinan-
siering 

Ingen re-
finansie-

ring 

   

------------------------------------ Mia.kr. ------------------------------------ -- 1.000 stk. --
RTL 19,4 18,0 29,7 7,7 0 37,4 44,3 
Fast - 4,6 - 4,6 123,0 127,6 374,8 
I alt 19,4 22,6 29,7 12,3 123,0 165,0 419,1 

Kilde: Nykredit. 
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Appendiks 2.3 
Finanspolitikkens effekter på sigt 

Finanspolitiske tiltag, der er uden strukturvirkninger, vil ikke have effekt på den 
økonomiske aktivitet på lang sigt. Forsinkede virkninger af finanspolitiske tiltag 
er imidlertid væsentlige, idet det tager tid for tilpasningsmekanismerne i øko-
nomien at udspille sig. I den sammenhæng skal bemærkes, at det empiriske 
grundlag for præcise estimationer af tilpasningstider og –mønstre efter stød til 
økonomien, herunder diskretionære finanspolitiske tiltag, er svagt. 

Dette gør, at der netop på mellemlang sigt er stor usikkerhed forbundet med de 
multiplikatorer, der ligger til grund for beregningen af finanspolitikkens flerårige 
effekter. BNP-effekter af finanspolitikken på 5 eller 10 års sigt er således forbun-
det med stor usikkerhed, der gør, at de skal tolkes med stor varsomhed. 

Figur 1a og b viser finanspolitikkens BNP-effekter, hvor der inddrages en 5 hen-
holdsvis 10-årig horisont. Kvalitativt er der ikke tale om væsentlige forskelle i 
forhold til indtrykket fra hovedteksten. Specifikt fastholdes det overordnede 
indtryk, at de forsinkede effekter jævnt hen ikke har givet anledning til en fi-
nanspolitik, der virkede konjunkturforstærkende. 

Figur 1a. BNP-effekter af de sidste 5 års 
finanspolitik 

Figur 1b. BNP-effekter af de sidste 10 års 
finanspolitik 
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Anm.: Begyndelsesåret for beregningerne af finanspolitikkens BNP-effekter er 1972.  
Kilde: Egne beregninger.
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3. Arbejdsudbuddet 
3.1. Indledning 
Givet den forventede udvikling i befolkningen er det forudsat, at beskæftigel-
sen skal stige med 85.000 personer fra 2000 til 2010. Heraf kan ca. 20.000 
tilskrives et yderligere fald i ledigheden, mens den resterende del på 65.000 
personer skal komme fra en større arbejdsstyrke. Inden for rammerne af skat-
testoppet og gældsnedbringelsen kan en sådan stigning i beskæftigelsen give 
plads til en vis vækst i det offentlige forbrug og mulighed for lavere skat på 
arbejdsindkomst fra 2004, jf. kapitel 4. 

I dette kapitel vurderes potentialet for at nå en sådan stigning i beskæftigel-
sen. Som et centralt skøn forventes, at beskæftigelsen kan øges med ca. 
30.000 personer fra 2000 til 2010 i fravær af nye tiltag. Heraf tegner frem-
gang i arbejdsstyrken sig for i størrelsesordenen 25.000 personer. Det skal 
blandt andet ses i lyset af det stedfundne fald i tilgang til førtidig tilbage-
trækning samt gennemførte reformer af førtidspension, efterløn og initiati-
verne fra Flere i arbejde.

For at realisere målsætningen kræves derfor en yderligere arbejdsmarkedspoli-
tisk indsats, som kan skabe grundlag for en stigning i beskæftigelsen på i 
størrelsesordenen 55.000 personer, hvoraf hovedparten (ca. 40.000) skal 
komme fra større arbejdsstyrke. Det er et ambitiøst mål, som kræver en ind-
sats, der dækker bredt, herunder blandt andet bedre integration, hurtigere 
gennemløb i uddannelsessystemet og en styrkelse af det rummelige arbejds-
marked.

Med initiativerne i Flere i arbejde er der taget skridt i retning af en yderligere 
målretning af den aktive arbejdsmarkedspolitik, som sammen med skærpede 
rådigheds- og optjeningsregler har bidraget mærkbart til det holdbare fald i 
ledigheden gennem 1990'erne. Forudsætningen om et yderligere fald i ledig-
heden frem til 2010 kræver, at der arbejdes videre i samme retning. Kapitlet 
omhandler arbejdsudbuddet, men fortsat lav ledighed er en afgørende forud-
sætning for at realisere stigningen i arbejdsstyrken. 
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I afsnit 3.2 beskrives udviklingen i arbejdsstyrken siden starten af 1980’erne 
og perspektiverne frem mod 2010. 

I afsnit 3.3 beskrives tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet med fokus på de 
50-66-årige. Udviklingen for de 50-59-årige har været præget af muligheden 
for at gå på overgangsydelse fra 1992 til 1996, hvor tilgang til ordningen blev 
ophævet. Det illustreres, at overgangsydelsen helt overvejende i praksis blev 
en substitut for beskæftigelse, og at udfasningen af overgangsydelsen yder et 
positivt bidrag til de mellemfristede målsætninger frem til 2010. Tilbage-
trækningsmønstret for de 60-66-årige præges stærkt af muligheden for at gå 
på efterløn.  

Afsnit 3.4 vedrører arbejdsmarkedstilknytningen blandt 25-49-årige med 
særlig fokus på børnepasningsordninger, mens afsnit 3.5 beskriver indvan-
drernes arbejdsmarkedstilknytning. Det vurderes blandt andet, at en forven-
telig stigning i den gennemsnitlige opholdstid for indvandrere vil kunne 
bidrage til at øge arbejdsstyrken frem til 2010, og at der derudover er et po-
tentiale for at forøge arbejdsstyrken ved en forbedret integrationsindsats. 

Afsnit 3.6 beskriver de unges tilknytning til arbejdsmarkedet i sammenhæng 
med uddannelsesmønstret. Der har særligt de sidste 10 år været en klar ten-
dens til, at en større andel af de unge mellem 16 og 29 år er under uddannel-
se. Denne tendens ventes at fortsætte og vil på kort sigt svække arbejdsud-
buddet målt i timer. Hurtigere gennemløb i uddannelsessystemet samt bedre 
integration vil potentielt kunne styrke arbejdsudbuddet i denne gruppe.  

Afsnit 3.7 belyser den historiske udvikling i arbejdstiden og skitserer forud-
sætningerne frem mod 2010. Selv, hvis der ikke aftales yderligere arbejdstids-
forkortelser, må der påregnes et vist fald i arbejdstiden blandt andet som 
følge af ændringer i befolkningssammensætningen.  

Afsnit 3.8 dokumenterer mere præcist forudsætningerne bag arbejdsstyrke-
fremskrivningen. Forløbet, der ventes realiseret i lyset af allerede vedtagne og 
gennemførte initiativer, beskrives, og der gives eksempler på, hvordan den 
resterende del af arbejdsstyrkemålsætningen kan realiseres. 
 
3.2. Perspektiverne for arbejdsudbuddet frem til 2010
Fra 2000 frem til 2010 sigtes efter en samlet stigning i beskæftigelsen på 
85.000 personer. Heraf forudsættes de 65.000 at komme fra større arbejds-
styrke, mens resten skal realiseres gennem et yderligere fald i ledigheden. 
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Kravet til arbejdsstyrken er ambitiøst og fordrer en stigning i erhvervsdelta-
gelsen for de enkelte køn, alders- og herkomstgrupper fra 2000 til 2010. 
Med en befolkningssammensætning som i 2000 skal erhvervsdeltagelsen for 
de 15-64-årige således øges fra 78½ pct. i 2000 til 81 pct. i 2010, jf. figur 
3.1a. Beskæftigelsesfrekvensen skal stige mere end erhvervsfrekvensen som 
følge af det forudsatte fald i ledigheden. 

Figur 3.1a.  Erhvervs- og beskæftigelses-
frekvens 15-64 år1)

Figur 3.1b. Arbejdsstyrke og øget er-
hvervsfrekvens fordelt på alder,  20102)
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1) Den standardiserede erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens (std.) i figur 3.1a viser 
effekten af ændringer i frekvenserne opdelt på alder, køn og herkomst med en be-
folkningssammensætning som i 2000.  

2) I figur 3.1b angiver cirklerne størrelsen på arbejdsstyrken i 2000 for de enkelte 
aldersgrupper. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Befolkningsudviklingen medfører isoleret set en reduktion i erhvervsdeltagel-
sen, fordi befolkningssammensætningen ændres i retning af flere ældre og 
indvandrere med forholdsvis lav arbejdsmarkedstilknytning. Derfor er de 
gennemsnitlige erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser i FR02-fremskrivningen 
stort set uændrede frem til 2010 på trods af forudsætningen om øget delta-
gelse for de enkelte køn, alders- og herkomstkategorier. 

Det vurderes, at arbejdsstyrken kan øges med i størrelsesordenen 25.000 
personer frem til 2010 som følge af allerede trufne beslutninger, det sted-
fundne fald i tilgangen til tidlig tilbagetrækning samt den anslåede virkning 
af Flere i arbejde, jf. tabel 3.1 (udmøntet forløb). For at realisere kravet til 
arbejdsstyrken (FR02-fremskrivningen) kræves derfor som udgangspunkt 
yderligere strukturforbedrende tiltag, som kan øge arbejdsudbuddet med i 
størrelsesordenen 40.000 personer, jf. tabel 3.1 (ikke-udmøntede krav). 
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Tabel 3.1. Udviklingen i arbejdsstyrken fra 2000 til 2010,  1.000 personer 
FR02-fremskrivningen .........................................................................  65 
Udmøntet forløb ..................................................................................  25 
Ikke-udmøntede krav ..........................................................................  40 

Kilde: Egne beregninger.

I det udmøntede forløb er det navnlig erhvervsdeltagelsen for de 40-64-årige, 
der forventes at stige frem til 2010, jf. figur 3.1b. Det afspejler, at de væsent-
ligste bidrag til større arbejdsstyrke kommer fra det allerede stedfundne fald i 
tilgangen til tidlig tilbagetrækning samt de anslåede virkninger af efterløns- 
og førtidspensionsreformerne. Virkningerne af Flere i arbejde øger primært 
erhvervsdeltagelsen for de 20-49-årige, mens omlægningen af barselorloven 
trækker lidt i den modsatte retning for især de 25-35-årige. 

De krav til arbejdsstyrkeudviklingen, som fordrer yderligere strukturindsats 
(de ikke-udmøntede krav), er blandt andet indregnet som bidrag fra bedre 
integration og hurtigere gennemstrømning i uddannelsessystemet. Det berø-
rer derfor primært erhvervsdeltagelsen for de 15-49-årige. Desuden forudsæt-
tes bedre seniorpolitik at øge erhvervsdeltagelsen for de 60-64-årige, jf. figur 
3.1b. De ikke-udmøntede krav skal ikke ses som konkrete mål til de enkelte 
områder. 

Forløbet frem til 2010 fortsætter udviklingen siden 1997, hvor stigende  
erhvervsdeltagelse har bidraget positivt til arbejdsstyrkevæksten, jf. figur 3.2a.

Tilgangen til tilbagetrækningsordninger er således faldet markant siden 
1995, jf. figur 3.2b. Det har bidraget til at styrke erhvervsdeltagelsen, navnlig 
for de 50-59-årige. Den fulde virkning af faldet i tilbagetrækningen sker i de 
kommende år i takt med, at de generationer, der trak sig tidligt tilbage, er-
stattes af nye generationer, der trækker sig senere.

Perioden fra 1988 til 1995 var omvendt præget af stigende tilgang til midler-
tidige og permanente tilbagetrækningsordninger og fald i erhvervsdeltagelsen. 
Ud over øget tilgang til orlov og efterløn, skal udviklingen især ses i lyset af 
mulighederne for at gå på overgangsydelse i årene 1992-1996, jf. afsnit 3.3. 
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Figur 3.2a. Arbejdsstyrkevæksten og bi-
draget fra erhvervsdeltagelsen, 15-64 år

Figur 3.2b.  Bidrag til arbejdsstyrkevækst 
fra ændret erhvervsdeltagelse og tilgang til 
tilbagetrækning
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Anm.: I figur 3.2a viser søjlerne det beregnede bidrag til væksten i arbejdsstyrken fra 
ændret erhvervsdeltagelse fra år til år. Forskellen til den faktiske vækst i arbejds-
styrken (den røde kurve) angiver bidraget fra ændringer i den demografiske ud-
vikling. Fra 2000 til 2010 er FR02-fremskrivningen indlagt. I figur 3.2b er til-
gangen til forskellige permanente tilbagetrækningsordninger angivet for 18-64-
årige og vedrører den samlede tilgang til efterløn, overgangsydelse og førtidspen-
sion. 

Kilde:  Danmarks Statistik, Arbejdsmarkedsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Den 
Sociale Ankestyrelse og egne beregninger. 

Faldet i erhvervsdeltagelsen siden 1988 har isoleret set medført en reduktion 
i arbejdsstyrken på 140.000 personer i 2000, jf. figur 3.3a. Tilsvarende ville 
beskæftigelsen have været ca. 65.000 personer større i 2000, hvis beskæftigel-
sesfrekvensen fordelt på de enkelte køn og årgange i 1988 var blevet fast-
holdt. Den mindre effekt på beskæftigelsen afspejler, at ledigheden er ned-
bragt væsentligt i perioden. 

Ud over virkningen af tidlig tilbagetrækning har faldet i erhvervsdeltagelsen 
siden 1988 været udtalt i de yngre aldersgrupper og navnlig blandt kvinder, 
jf. tabel 3.2. Det afspejler blandt andet en stigende andel af indvandrere og 
efterkommere, der har en lavere erhvervsdeltagelse end øvrige danskere. 

Desuden har stadig flere unge siden slutningen af 1980’erne taget en uddan-
nelse samtidig med, at det gennemsnitlige tidsforbrug på uddannelse er ste-
get. Det har svækket arbejdsudbuddet målt i timer, mens virkningen på er-
hvervsdeltagelsen er blevet delvist kompenseret af sideløbende studiearbejde. 
På sigt vil et øget uddannelsesniveau formentlig bidrage til at øge arbejdsud-
buddet målt i timer, jf. afsnit 3.6. 
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Figur 3.3a. Standardiseret arbejdsstyrke 
og beskæftigelse frem til 2010, 15-64 år 

Figur 3.3b. Opdeling af livsforløbet i 3 
perioder
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Anm.: I figur 3.3a er den standardiserede arbejdsstyrke og beskæftigelse beregnet ved at 
gange de løbende alders- og kønsfordelte erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på 
befolkningssammensætningen for år 2000. Fra 2000 til 2010 er FR02-frem-
skrivningen indlagt, og der er endvidere taget hensyn til herkomst. Stigningen i 
den standardiserede arbejdsstyrke fra 2000 til 2010 afspejler kun approksimativt 
kravet til øget erhvervsdeltagelse. I figur 3.3b er uddannelses-/opvækstperioden 
en sum af årene fra 0 til 6 år og den gennemsnitlige uddannelsestid for en 7-årig 
elev i første klasse. Arbejdsperioden m.v. er beregnet som den gennemsnitlige til-
bagetrækningsalder fratrukket uddannelsesperioden. Pensionsperioden opgøres 
som den gennemsnitlige levetid (for en 0-årig) fratrukket den gennemsnitlige til-
bagetrækningsalder. Der er ikke taget højde for, at der i arbejdsperioden kan være 
andre aktiviteter end decideret arbejde f.eks. orlov og ledighed.   

Kilde: Danmarks Statistik - RAS, Undervisningsministeriet og egne beregninger.

Tendensen til tidligere tilbagetrækning, stigende uddannelsesniveau og sti-
gende gennemsnitlig levetid har medført, at en stadig mindre del af livet 
tilbringes som erhvervsaktiv.  

Tabel 3.2. Ændring i den standardiserede arbejdsstyrke, 15-64-årige 
 Mænd Kvinder I alt 
I alt, 1000 
personer 

1981-
1988 

1988-
1997 

1997-
2000 

1981-
2000 

1981-
1988 

1988-
1997

1997-
2000

1981-
2000

1981-
1988

1988-
1997

1997-
2000

1981-
2000

15-19........  5 -10 -1 -6 10 -6 0 4 15 -16 0 -1 
20-29......... -4 -18 -2 -24 5 -34 1 -28 1 -52 -1 -52 
30-39......... -6 -13 -1 -20 24 -19 2 7 18 -32 1 -13 
40-49......... -1 -14 -3 -18 29 0 0 29 27 -14 -3 10 
50-59......... -3 -21 6 -18 32 -5 18 45 29 -26 24 27 
60-64......... -8 -12 -2 -22 -3 -4 -3 -10 -12 -16 -5 -33 
I alt ............ -17 -86 -3 -106 95 -69 18 44 78 -155 15 -62 

Kilde:  Danmarks Statistik - RAS og egne beregninger.
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Siden 1983 er den del af livsforløbet, der primært anvendes på arbejdsmar-
kedet, således i gennemsnit reduceret fra 56½ pct. til knap 52 pct., hvilket 
svarer til et gennemsnitligt fald i antal arbejdsår på ca. 2½. Tendensen er 
foreløbig bremset op efter 1996 primært på grund af udfasningen af over-
gangsydelsen, jf. figur 3.3b.

For hele perioden siden 1981 er det især unge mellem 20 og 29 år og de 
ældre over 60, der har reduceret erhvervsdeltagelsen. jf. tabel 3.2. Desuden er 
mændenes erhvervsdeltagelse generelt reduceret, mens der for kvinder er sket 
en stigning, som navnlig kan tilskrives stigende erhvervsdeltagelse for de 30-
59-årige i 1980’erne. Det afspejler den på det tidspunkt mere end 30 år gam-
le tendens til, at yngre kvinder, der træder ind i den erhvervsaktive alder,  har 
større arbejdsmarkedstilknytning end de ældre kvinder, som de ”afløser”, og 
som blev født i en tid med et andet familiemønster. Fremadrettet kan der 
ikke ventes væsentlige bidrag herfra, da det kun er for de ældste årgange, at 
”generationseffekten” endnu ikke er slået fuldt igennem.  
 
3.3. Tilbagetrækning og pension 
Omkring 30 pct. af de 50-66-årige modtager i dag enten førtidspension, 
efterløn eller overgangsydelse, jf. figur 3.4a. Det er 10 pct.enheder mere end i 
1980. Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for 50-67-årige er faldet fra 
ca. 63 år i 1980 til omkring 62 år i 2000. 

Figur 3.4a. 50-66-årige befolkning fordelt 
efter status 

Figur 3.4b. Modtagere af efterløn, over-
gangsydelse, førtidspension og folkepensi-
on, 50-66 år 
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Anm.: Andet omfatter blandt andet tjenestemandspension og selvforsørgelse.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Det er specielt overgangsydelse fra første del af 1990’erne og i særdeleshed 
efterlønsordningen, som har trukket fra arbejdsstyrken. Andelen af personer i 
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disse ordninger er således steget med 10 pct.enheder siden 1980. Antallet af 
førtidspensionister har været nogenlunde konstant, og udgjorde ca. 14 pct. af 
den 50-66-årige befolkning i 2000, jf. figur 3.4a og figur 3.4b.

50-59-åriges tilbagetrækningsmønster 
Ses der bort fra udviklingen i de år (1992 til 1996), hvor der var mulighed 
for at gå på overgangsydelse, har tilbagetrækningsmønsteret for de 50-59-
årige været meget stabilt siden 1980. Sandsynligheden for, at erhvervsaktive 
50-54-årige og 55-59-årige, trak sig tilbage fra arbejdsmarkedet var hen-
holdsvis ca. 1,4 pct. og 2,5 pct. i 1997. Det er stort set samme niveau som i 
1981, jf. figur 3.5a.

Figur 3.5a. Sandsynlighed for at forlade 
arbejdsstyrken, 50-59-årige 

Figur 3.5b. Overgangsydelse og langtids-
ledighed for de 50-59-årige 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Fra 1. marts 1992 kunne personer mellem 55 og 59 år efter mere end 12 
måneders ledighed vælge at gå på overgangsydelse med en ydelse svarende til 
ca. 80 pct. af individuel dagpengesats. Overgang til overgangsydelse indebar 
meget tidlig pensionering, idet personerne ikke længere skulle stå til rådig-
hed, og retten til efterløn kunne bibeholdes.  

Fra 1994 blev overgangsydelse som en forsøgsordning udvidet til også at 
omfatte 50-54-årige langtidsledige. Samtidig voksede antallet af forsikrede 
langtidsledige i alderen 50-59 fra 1993 til 1995, hvilket øgede den potentiel-
le tilgang til ordningen, jf. figur 3.5b. Dermed voksede tilgangen markant i 
løbet af 1995 således, at det samlede antal modtagere af overgangsydelse steg 
fra godt 12.500 i årets start til ca. 44.000 ved årets udgang.  

Den målte sandsynlighed for at forlade arbejdsmarkedet steg derfor til om-
kring 9 og 6½ pct. for henholdsvis 55-59-årige og 50-54-årige, mens det 
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normale niveau i fravær af ordningen, som nævnt, svarer til ca. 2½ og 1½ 
pct., jf. figur 3.5a.

I efteråret 1995 blev det på den baggrund besluttet at ophæve ordningen, 
idet der dog samtidig blev givet mulighed for at gå på overgangsydelse nogle 
måneder ind i 1996. I årene siden er antallet af personer på overgangsydelse 
nedbragt i takt med, at personerne er overgået til efterløn.  

Forløbet viser, at ordningen i praksis helt overvejende har været en substitut 
for beskæftigelse. Således har den kraftige stigning i tilgangen til ordningen 
ikke medført synlige ændringer i langtidsledigheden for de 50-59-årige, som 
har udviklet sig parallelt med langtidsledigheden for de 40-49-årige, jf. figur 
3.5b. Der er heller ikke tegn på substitution med førtidspension, jf. figur 
3.6a. Derimod faldt beskæftigelsen for de 50-59-årige i perioden med mu-
lighed for overgangsydelse, mens beskæftigelsen steg for andre aldersgrupper. 
Siden overgangsydelsens ophør, er beskæftigelsen for de 50-59-årige endvide-
re steget kraftigere end for andre aldersgrupper, jf. figur 3.6b.

Figur 3.6a. Nettotilgang til overgangs-
ydelse og førtidspension, pct. af 50-59-
årige

Figur 3.6b. Beskæftigede 50-59-årige og 
18-49-årige i pct. af aldersgruppen 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Frem til 2010 forventes på den baggrund, at udfasningen af overgangsydelse 
fuldt ud medfører stigende beskæftigelse og arbejdsstyrke. I 2001 var ca. 
21.000 personer på ordningen, hvilket svarer til en reduktion af arbejdsstyr-
ken på knap 1 pct. Først omkring 2007 er de generationer, som havde mu-
lighed for at vælge overgangsydelse, erstattet af nye generationer med højere 
beskæftigelse. Det betyder isoleret set, at arbejdsstyrken frem mod 2010 vil 
øges med 21.000 personer og dermed bidrage positivt til de mellemfristede 
målsætninger. 
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60-66-åriges  tilbagetrækningsmønster 
Tilbagetrækningsmønsteret er stærkt præget af muligheden for at gå på efter-
løn, som for de berettigede opnås ved 60-års-alderen og frem til folkepensi-
onsalderen. For 60-årige var sandsynligheden for tilbagetrækning således over 
30 pct. i 1999. Det svarer til, at godt 11.500 af de 38.000 erhvervsaktive 
personer, der var 59 år i 1998, trak sig tilbage i 1999. Det kan sammenlignes 
med tilbagetrækningssandsynligheden for 59-årige, som var knap 3 pct. i 
1999, jf. figur 3.7a.

Den kraftige stigning i tilbagetrækningssandsynligheden fra det 59. til 60. år 
kan alene henføres til muligheden for at gå på efterløn, jf. figur 3.7a. Tilba-
getrækningsmønsteret skal således ses i lyset af, at der særligt for 60-årige og 
63-årige var økonomisk tilskyndelse til at vælge efterløn under de regler, der 
gjaldt i 1999. 

Som følge af efterlønsordningen finder tilbagetrækningen således primært 
sted i 60-63-årsalderen. Den formelle pensionsalder (som fra 2004 er 65 år) 
har derfor kun begrænset betydning for erhvervsdeltagelse og arbejdsstyrke. 
Der er heller ikke tegn på fald i arbejdsmarkedstilknytningen ved den for-
melle pensionsalder, hvilket blandt andet kan være påvirket af, at modreg-
ningsreglerne ved beskæftigelse er mere lempelige for folkepension end for 
efterløn, jf. figur 3.7b1.

1 Efterlønsmodtagere, som arbejder, indgår statistisk ikke i arbejdsstyrken og dermed 
ikke i erhvervsfrekvensen. Derimod indgår folkepensionister, som gennem beskæftigelse 
opnår en årlig indtægt på ca. 8.000 kr. (2001-niveau) i arbejdsstyrken. Den målte er-
hvervsdeltagelse er derfor højere for 67-årige end for 66-årige, hvilket medfører en nega-
tiv tilbagetrækningssandsynlighed for denne aldersgruppe. Sandsynligheden i figur 3.7b 
er derfor skønnet (interpoleret) for de 67-årige. 
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Figur 3.7a. Sandsynligheder for tidlig 
tilbagetrækning, 51-66-årige 

Figur 3.7b. Sandsynligheder for tilbage-
trækning, 1999, 51-80-årige 
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Anm.: Den betingede sandsynlighed angiver sandsynligheden for at forlade arbejdsmar-
kedet givet, at personen var i arbejdsstyrken året inden. 

1) Den betingede sandsynlighed, hvis tilbagetrækningsmønsteret for 60-66-årige 
alene afhang af den anslåede sundhedstilstand med mulighed for førtidspension, 
jf. boks 3.1. Desuden forudsættes forskellen i forhold til det konstaterede tilbage-
trækningsmønster i 1999 modsvaret af større tilbagetrækning ved den formelle 
pensionsalder på 67 år, jf. boks 3.1. 

Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. 

Det er forsat personer med relativt lave indkomster, som med størst sandsyn-
lighed trækker sig tilbage som 60-årige, jf. figur 3.8a. Tilsvarende er der 
blandt ledige en større sandsynlighed for tilbagetrækning end blandt beskæf-
tigede. Det skyldes blandt andet, at indkomsterne inden tilbagetrækning er 
relativt begrænsede for disse grupper.  

Alligevel er der i dag en væsentlig større andel af dem, der trækker sig som 
60-årige, som er faglærte eller har en videregående uddannelse, end tilfældet 
var i 1990. Det afspejler svagt stigende sandsynlighed for tilbagetrækning for 
disse grupper, men især at arbejdsstyrkens sammensætning er forskudt i ret-
ning af et højere uddannelsesniveau, jf. figur 3.8b.
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Figur 3.8a. Sandsynligheder for tilbage-
trækning fordelt efter bruttoindkomst året 
før

Figur 3.8b. Sandsynligheder for tilbage-
trækning fordelt efter arbejdsmarkedssta-
tus året før 
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Anm.: Den betingede sandsynlighed angiver sandsynligheden for at forlade arbejdsmar-
kedet givet, at personen var i arbejdsstyrken året før. Søjlerne angiver fordelingen 
på de enkelte kategorier af personer, der trak sig tilbage som 60-årig i henholdsvis 
1990 og 2000. Bruttoindkomsten i 1989 er i 1999-niveau. 

Kilde: IDA og egne beregninger.

Det markante skift i tilbagetrækningen fra det 59. til 60. år kan helt overve-
jende ikke tilskrives konjunkturforhold eller sundhedstilstand. Forlænges den 
aldersbetingede tilbagetrækningssandsynlighed for 50-59-årige med indikato-
rer for sundhedstilstanden, kan den rent helbredsbetingede tilbagetræknings-
sandsynlighed for 60-66-årige skønnes til omkring 4½-6½ pct. i gennemsnit 
i 1999, jf. boks 3.1.

Den faktiske tilbagetrækningssandsynlighed modsvarer skønsmæssigt en 
forskel i arbejdsstyrken på i størrelsesorden 115.000 personer i 1999 sam-
menlignet med en tilbagetrækning blandt de 60-66-årige i 1999, der alene 
afhang af sundhedstilstanden med mulighed for førtidspension. Det svarer til 
godt 4 pct. af arbejdsstyrken og modsvarer dermed en fremrykning af tilba-
getrækningsalderen med ca. 2½ år. 
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Boks 3.1. Sandsynlighed for helbredsbetinget tilbagetrækning 
Sammenhængen mellem tilbagetrækningssandsynligheden for 50-59-årige og forskellige 
indikatorer for sundhedstilstanden målt ved henholdsvis dødssandsynligheden, tilgangen 
til førtidspension og hospitalsudgifter pr. person er anvendt til at estimere en helbredsbe-
tinget tilbagetrækningssandsynlighed for 60-66-årige. 

Sammenhængen mellem tilbagetrækningssandsynligheden for 50-59-årige og deres døds-
sandsynlighed i 1999 var således: 

Tilbagetrækningssandsynlighed = -0,4 + 3,2*dødssandsynlighed  

                                                  (0,18)  (0,26) 

hvor standardafvigelser er angivet i parentes. Indsættes dødssandsynligheden for 60-66-
årige som en indikator for udviklingen i sundhedstilstanden fås dermed et skøn for den 
helbredsbetingede tilbagetrækningssandsynlighed for 60-66-årige, som inddrager mulig-
heden for førtidspension. 

Bruges dødssandsynligheden som indikator vil den helbredsbetingede tilbagetræknings-
sandsynlighed stige gradvist fra 3 pct. for 60-årige til 5,9 pct. for 66-årige, hvilket er 
markant under det faktiske niveau i 1999,  jf. tabel a. Samme konklusion fås, hvis hospi-
talsudgifter pr. person eller tilgangen til førtidspension anvendes som indikator. For at 
rense for mulig substitution til efterløn de senere år er beregningerne baseret på tilgan-
gen til førtidspension i 1990.  

Samlet ligger den helbredsbetingede tilbagetrækningssandsynlighed noget under niveau-
et i 1970. Det skal blandt andet ses i lyset af, at sundhedstilstanden generelt er øget og et 
underliggende fald i kvinders tilbagetrækning. 

Tabel a. Skønnet helbredsbetinget tilbagetrækningssandsynlighed for 59-66-årige 
59 60 61 62 63 64 65 66 

Tilbagetræknings-
sandsynlighed 1999 ...  2,9 31,0 22,5 17,8 26,7 21,7 19,4 16,4 
Dødssandsynlighed....  2,8 3,0 3,4 3,9 4,2 4,8 5,3 5,9 
Førtidspension...........  3,2 5,9 7,2 8,1 7,9 7,3 6,6 - 
Dødssandsynlighed og 
førtidspension............  2,9 3,7 4,2 4,8 5,2 5,4 5,7 5,3
Hospitalsudgifter .......  2,3 3,7 3,4 4,3 4,4 4,0 5,7 5,1 
1970 mønster ............  4,3 5,2 5,8 9,1 7,5 8,4 11,8 11,2 

Kilde: Danmarks Statistik, Den Sociale Ankestyrelse og egne beregninger. 

Stigningen i tilgangen til efterløn siden starten af 1990’erne modsvares 
blandt andet af afløb fra overgangsydelse2 og er sket parallelt med en faldende 
nettotilgang til førtidspension blandt de 60-66-årige, jf. figur 3.9a. Det peger 

2 Afløbet fra overgangsydelsen kan i den forbindelse sidestilles med en underliggende 
stigning i tilgangen til efterløn, idet de pågældende personer i fravær af overgangsydelsen 
i de fleste tilfælde må formodes at være gået på efterløn alligevel. Da overgangsydelsen 
samtidig helt overvejende har virket som en substitut for beskæftigelse, ville tilgangen til 
efterløn i fravær af overgangsydelse i stedet komme fra beskæftigelse. 
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på mulig substitution fra førtidspension til efterløn, idet faldet i tilgangen til 
førtidspension ikke modsvares af mertilgang til revalidering eller sygedagpen-
ge.

Selv når der korrigeres for substitution fra førtidspension, har der været en 
markant underliggende stigning i tilgangen til efterløn. Hvis den mulige 
substitution med førtidspension tillægges fuld vægt, er der således en stigning 
i tilgangen til efterløn fra 1990 til 1999 på knap 3 pct.enheder. Hvis der ses 
bort fra substitution, er stigningen på ca. 4¾ pct.enheder, jf. figur 3.9a. 

Skærpede regler for at modtage førtidspension kan have medvirket til det 
kraftige fald i tilgangen blandt de 60-66-årige. Derudover er flere blevet be-
rettiget til efterløn og har mulighed for at vælge efterløn frem for førtidspen-
sion.

Figur 3.9a. Nettotilgang til efterløn og 
førtidspension, pct. af 60-66-årige 

Figur 3.9b. Aldersfordelte bruttotilgangs-
frekvenser til efterløn 
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Anm.: Den aldersfordelte tilgang er opgjort i forhold til befolkningen i de enkelte al-
dersklasser. I figur 3.9b angiver det stiplede forløb tilgangen til efterløn i en situa-
tion med tilgangsfrekvenser som i 1998, mens det fuldt optrukne forløb fra 
2000-2010 angiver tilgangen til efterløn i FR02-fremskrivningen. Som følge af 
muligheden for at gå på folkepension som 65-årig i 2004 er tilgangsfrekvensen 
blandt ”øvrige” i alle år målt som de 61-, 63- og 64-årige i forhold til den tilsva-
rende befolkningsgruppe. 

Kilde: Danmarks Statistik, Arbejdsdirektoratet og egne beregninger.  

Stigningen i antallet af efterlønsmodtagere modsvarer blandt andet af, at en 
stigende andel af de erhvervsaktive er blevet medlemmer af en a-kasse, og 
derfor har haft mulighed for at blive berettiget til efterløn. Desuden har en 
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stigende andel af gruppen valgt at gå på efterløn (efterlønsgrad)3. Stigende 
efterlønsgrad omfatter samtidig bidrag fra afløb fra overgangsydelse og mulig 
substitution med førtidspension. Derimod har demografien kun ydet et be-
grænset bidrag i 1990’erne, jf. tabel 3.3.

Tabel 3.3. Dekomponering af stigningen i efterlønsmodtagere, 1983-2002 
 1983-90 1983-95 1983-2000 1990-2000 2000-02 

-------------------------- 1.000 personer --------------------------- 
Demografi................  -5,8 -9,8 0,2 4,8 7,5 
Medlemsgrad1) ..........  15,3 29,9 52,7 36,0 7,1 
Efterlønsgrad2) ..........  15,6 22,1 29,1 17,3 -4,9 
I alt ..........................  25,0 42,2 82,0 58,1 9,7 

1) Medlemsgrad: Andel af 60-66-årige, der er medlemmer af en a-kasse.  
2) Efterlønsgrad: Andel af 60-66-årige a-kassemedlemmer, der er modtager efterløn. 
Kilde: Arbejdsdirektoratet, Danmarks Statistisk og egne beregninger.

Fra 2000 til 2002 er der sket et fald i den andel af de forsikrede 60-66-årige, 
som valgte efterløn. Faldet skal ses på baggrund af efterlønsreformen. Men 
det kan også afspejle, at nogle forsikrede 60-66-årige ikke er berettiget til 
efterløn, samt at nye generationer af efterlønsberettigede 60-66-årige kan 
have lavere efterlønstilbøjelighed. Reformen giver blandt andet incitament til 
at udskyde tilbagetrækningstidspunktet til det 62. år. Blandt andet derfor 
forventes tilgangsfrekvensen at stige fra ca. 7 pct. til ca. 15 pct. blandt 62-
årige i 2002. Det modsvares af et fald i tilgangen blandt 60-årige frem til 
2010, jf. figur 3.9b.

Derudover medfører ændringen af den formelle pensionsalder, som fra 2004 
er 65 år, at der ikke vil være tilgang til efterløn for de 65-66-årige fra 2004 til 
2010. Nedsættelsen af folkepensionsalderen ventes at være stort set neutral 
for arbejdsudbuddet. Det skyldes dels, at erhvervsdeltagelsen i forvejen er lav 
for de 65-66-årige, og dels at den økonomiske tilskyndelse til at arbejde som 
nævnt er større som folkepensionist end som efterlønsmodtager. 

Samlet ventes 168.500 personer at være på efterløn i 2002. For 60-64-årige 
ventes tilgangen til efterløn at stige lidt langsommere end antallet af 60-64-
årige frem til 2010. Det dækker blandt andet over virkninger af efterlønsre-
formen, jf. figur 3.9b. Frem til 2010 ventes efterlønsreformen at yde et sam-
let bidrag til en svagere stigning i antallet af efterlønsmodtagere i størrelses-
ordnen 15.000 personer, jf. kapitel 6.

3 Andelen af forsikrede 60-66-årige er steget fra 40 pct. i 1982 til 67 pct. i 2002, og 
andelen heraf, der modtager efterløn, er steget fra 51 til 67 pct. i samme periode. 
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3.4. 25-49-årige og børnepasningsordninger 
Hovedparten af befolkningen mellem 25 og 49 år – ca. 1.940.000 personer – 
har en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Godt 80 pct. af de 25-49-årige 
var beskæftigede i 2001, jf. figur 3.10a.

Modtagerne af indkomsterstattende overførsler blandt de 25-49-årige er pri-
mært ledige og aktiverede, jf. figur 3.10a. Mens andelen af førtidspensioni-
ster stort set har været konstant, er andelen på barselsdagpenge eller børne-
pasningsorlov steget siden 1995, jf. figur 3.10b. Stigningen skyldes primært 
muligheden for børnepasningsorlov, idet den andel, der modtager barsels-
dagpenge, har været konstant omkring 1½ pct. af de 25-49-årige siden 1990.  

Den del af gruppen, som modtager sygedagpenge eller revalideringsydelse, er 
steget noget siden 1995. Det skal blandt andet ses i lyset af et stigende antal 
indvandrere fra mindre udviklede lande, som er i revalidering, uddannelses-
aktivering og særlig aktivering. 

Figur 3.10a. Arbejdsmarkedstilknytning 
blandt alle 25-49-årige 

Figur 3.10b. Overførselsmodtagere fordelt 
på ordning i pct. af 25-49-årige
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Afholdelse af barselsorlov og børnepasningsorlov mindsker det effektive ar-
bejdsudbud med omkring 55.000 helårspersoner svarende til ca. 3 pct. af den 
25-49-årige befolkning, jf. figur 3.10b. Både barselsorlov og børnepasnings-
orlov bruges i langt overvejende grad af kvinder i alderen 20-40 år, idet bør-
nepasningsorloven dog også i et vist omfang bliver brugt af kvinder mellem 
40 og 50 år, jf. figur 3.11a. og b.
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Figur 3.11a. Andel af aldersgruppe på 
orlov, kvinder, 2001

Figur 3.11b. Andel af aldersgruppe på 
orlov, mænd, 2001
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Kilde: Danmarks Statistik.

Antallet af personer, der modtager barselsdagpenge, har siden midten af 
1990’erne været omkring 35.000 helårspersoner4. Børnepasningsorloven, 
som blev indført i 1994, har efter et par år med et højere ydelsesniveau siden 
1997 haft en konstant bestand på ca. 20.000 helårspersoner, jf. figur 3.12a.

Figur 3.12a. Barsels- og børnepasnings-
orlov, 1984-2001

Figur 3.12b. Erhvervsfrekvens, kvinder 
30-39 år, 2001
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Anm: I figur 3.12a er der for 1993 angivet den skønnede bestand på børnepasningsor-
lov i henhold til statsregnskabet. Ordningen var en aftalebaseret forsøgsordning 
for beskæftigede. 

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen,  Danmarks Statistik og Eurostat. 

Trods barsels- og børnepasningsordningernes effekt på kvindernes arbejds-
udbud er erhvervsfrekvensen for danske kvinder i alderen 30-39 år på 89 pct. 

4 Tallet er baseret på modtagere af barselsdagpenge og inkluderer f.eks. ikke personer 
under uddannelse eller på kontanthjælp, som også har ret til barselsorlov, men ikke ret 
til barselsdagpenge. 
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Det er det næsthøjeste niveau i Europa, jf. figur 3.12b. De øvrige lande med 
høj erhvervsfrekvens har også forholdsvis generøse vilkår for orlov fra ar-
bejdsmarkedet med henblik på børnepasning.  

Omkring ¾ af forløbene med børnepasningsorlov er blevet påbegyndt i 
umiddelbar forlængelse af barselsorlov, eller inden barnet er fyldt 1 år. Dette 
kan enten være betinget af et ønske om ikke at sende barnet i institution eller 
nødvendiggjort af manglende institutionsplads 5.

Knap 50 pct. af de barsel- og børnepasningsorlovsforløb, som blev afholdt af 
kvinder og afsluttet i 1996, vedrørte kvinder, som havde en beskæftigelses-
grad over 0,90 – dvs. kvinder der tilhørte kernearbejdsstyrken, jf. tabel 3.4.

Tabel 3.4. Beskæftigelsesgrader for kvinder henholdsvis 1 og 3 år efter 
barsel- og/eller børnepasningsorlovsforløb afsluttet i 1996 

Forudgående beskæftigelsesgrad  Orlov i måneder 
Under 0,1 0,1-0,50 0,50-0,90 Over 0,90 

0-3 .....................  0,21 / 0,38 0,23 / 0,47 0,53 / 0,69 0,58 / 0,83 
3-6 .....................  0,20 / 0,30 0,39 / 0,47 0,60 / 0,67 0,79 / 0,83 
6-9......................  0,19 / 0,39 0,40 / 0,52 0,65 / 0,72 0,79 / 0,85 
9-12....................  0,18 / 0,32 0,40 / 0,50 0,61 / 0,61 0,78 / 0,79 
12-18..................  0,33 / 0,44 0,35 / 0,45 0,64 / 0,73 0,77 /0,79 
Over 18 ..............  0,34 / 0,49 0,41 / 0,61 0,46 / 0,55 0,63 / 0,66 
Andel i pct. .........  21 11 19 49

Anm.: Beskæftigelsesgraden er målt på grundlag af fuldtids ATP-indbetalinger. Beskæf-
tigelsesgraden før orlov er beregnet for en periode fra januar 1994 til 4 måneder 
før orloven blev påbegyndt. Beskæftigelsesgraden efter orlov er beregnet for 12- 
måneders perioder, som starter 4 måneder efter orlovens ophør. Kun kvinder, 
som ikke siden 1996 har holdt orlov, er omfattet. 

Kilde:  Den sammenhængende socialstatistik, Danmarks Statistik.

Uanset den forudgående beskæftigelsesgrad og orlovens længde stiger beskæf-
tigelsesgraden i årene efter orloven. Således er beskæftigelsesgraden 3 år efter 
orlovens ophør gennemsnitligt 10 pct.enheder højere end beskæftigelsesgra-
den 1 år efter orlovens ophør.  

For kvinder med en helt marginal tilknytning til arbejdsmarkedet (en forud-
gående beskæftigelsesgrad på under 0,10) ses generelt en betydelig stigning i 
den efterfølgende beskæftigelsesgrad såvel 1 år efter som 3 år efter orloven. 

5 En undersøgelse af sammenhængen mellem fødselstal og brugen af børnepasningsorlov 
på tværs af landets 275 kommuner peger dog ikke på nogen klar sammenhæng mellem 
pasningsgaranti i kommunen og brugen af børnepasningsorlov. 
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Gruppen omfatter primært kvinder, som går på orlov fra ledighed eller kon-
tanthjælp, snarere end kvinder under uddannelse, da disse ikke er berettiget 
til barselsdagpenge eller børnepasningsorlovsydelse.  

For kvinderne i den absolutte kernearbejdsstyrke ses derimod, at den forud-
gående beskæftigelsesgrad på over 0,90 falder til omkring 0,80. Denne redu-
cerede arbejdsmarkedstilknytning for kvinderne i kernearbejdsstyrken kan 
være forårsaget af såvel overgang til deltid (under 30 timer om ugen) som 
ledighed, idet der er kontrolleret for senere orlovsforløb. 

Med vedtagelsen af den udvidede barselsorlov er der lukket for tilgang til 
børnepasningsorloven6. På baggrund af befolkningsfremskrivningen, en vur-
dering af afløbet fra børnepasningsorloven samt virkningerne af den udvide-
de barselsorlov skønnes den samlede bestand på barsel- og børnepasningsor-
lov at falde fra ca. 54.000 helårspersoner i 2001 til 51.000 helårspersoner i 
2010, jf. figur 3.12a. Faldet skyldes primært udviklingen i antallet af nyfød-
te, mens udvidelsen af barselsorloven og afskaffelsen af børnepasningsorloven 
isoleret set ventes at reducere arbejdsstyrken med 3.000 personer. 

3.5. Integration og indvandring 
I 2000 var 42 pct. af indvandrerne fra mindre udviklede lande i beskæftigel-
se. Det er væsentligt mindre end for indvandrere fra mere udviklede lande, 
for hvem beskæftigelsesgraden kan opgøres til 57 pct. For øvrige danskere var 
beskæftigelsesgraden til sammenligning 75 pct., jf. figur 3.13a.

Danmark fremstår endvidere som det land i EU, der kan registrere den stør-
ste forskel i erhvervsdeltagelse mellem nationale statsborgere og ikke-EU-
statsborgere, jf. figur 3.13b. Det skal i nogen grad ses i lyset af, at erhvervs-
deltagelsen for nationale statsborgere er højere end i de andre EU-lande. 

Den lave erhvervsdeltagelse for indvandrere fra mindre udviklede lande kan 
skyldes en række forhold, herunder tradition for lavere arbejdsmarkedstil-
knytning i oprindelsesland, forskelle i familiestruktur, aldersprofil, en endnu 
forholdsvis kort opholdstid i Danmark, sprogkundskaber, og uddannelsesni-
veau samt mulige institutionelle barrierer f.eks. i tilknytning til niveauet for 
understøttelse og mindstelønninger7.

6 Forældre med børn født før 1. januar 2002 (eller i overgangsperioden 1. januar til 26. 
marts 2002, hvis de er omfattet af de gamle regler) har dog stadig mulighed for at benyt-
te deres rettigheder, indtil barnet fylder 9 år. 
7 Jf. Rockwool Fondens Forskningsenhed, Integration i Danmark omkring årtusindeskif-
tet, 2000.
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Figur 3.13a. Arbejdsmarkedsstatus for 
indvandrere og øvrige danskere, 2000 

Figur 3.13b. Erhvervsfrekvens. Forskel 
mellem nationale og ikke-EU-statsbor-
gere, 2001  
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Anm.: Til figur 3.13a.: 15-66-årige, aktiverede i støttet beskæftigelse defineres som 
beskæftigede. Til figur 3.13b.: 15-64-årige, nationale statsborgeres erhvervsfre-
kvens fratrukket ikke-EU-statsborgeres erhvervsfrekvens i pct.enheder.  

Kilde: Egne beregninger på IDA, Eurostat. 

Indvandrernes børn (efterkommere) har en væsentlig højere erhvervsdeltagel-
se end deres forældre. Erhvervsdeltagelsen for efterkommere fra mindre ud-
viklede lande udgør således 62 pct. Det ligger nærmere niveauet for dansk-
fødte (71 pct.) end for indvandrere (41 pct.), idet der her er kontrolleret for, 
at øvrige danskere og indvandrere har en anden alderssammensætning end 
efterkommere, jf. figur 3.14a.

Det er vanskeligt at vurdere, hvorvidt efterkommernes erhvervsdeltagelse vil 
svare til øvrige danskeres senere i livsforløbet, når efterkommeres nuværende 
lave gennemsnitsalder tages i betragtning. Af efterkommerne i den 
arbejdsdygtige alder (15-66 år) er således 98 pct. under 30 år. 

Siden 1994 er beskæftigelsen steget betydeligt for indvandrere fra mindre 
udviklede lande. Stigningen følger den generelle profil for beskæftigelsen og 
skal blandt andet ses i lyset af en generelt fordelagtig beskæftigelsesudvikling 
i perioden. Beskæftigelsen er dog steget relativt mere end for øvrige danskere, 
hvilket blandt andet kan skyldes, at beskæftigelsen for indvandrere er mere 
konjunkturfølsom end for øvrige danskere. 
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Figur 3.14a. Arbejdsmarkedsstatus for 
gruppen med alder som efterkommere fra 
mindre udviklede lande, 2000  

Figur 3.14b. Arbejdsmarkedstilknytning 
for indvandrere fra mindre udviklede 
lande, 1980-2000 
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Anm.: 15-66-årige, aktiverede i støttet beskæftigelse er defineret som beskæftigede. I 
figur 3.14a. er de aldersfordelte arbejdsmarkedstilknytningsfrekvenser for dansk-
fødte og indvandrere fastholdt, men data er vægtet, så aldersgruppernes tyngde 
svarer til aldersprofilen for efterkommere fra mindre udviklede lande.  

Kilde: Egne beregninger på IDA. 

Erhvervsdeltagelsen for indvandrere fra mindre udviklede lande har i de sene-
re år været stort set uændret og ligger på 50 pct. i 2000. Det er lavere end 
niveauet tilbage i 1980, hvor gruppen af indvandrere imidlertid var langt 
mindre og anderledes sammensat, jf. figur 3.14b.

Figur 3.15a. Erhvervsfrekvens, 35-årig 
mand  

Figur 3.15b. Erhvervsfrekvens, 35-årig 
kvinde 
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Anm.: Figurerne bygger på tværsnitsdata. Dette kan betyde, at den positive sammen-
hæng mellem opholdstid og erhvervsfrekvens overvurderes, idet indvandringens 
sammensætning på oprindelseslande har ændret sig i retning af flere indvandrere 
fra lande med en meget lav erhvervsfrekvens. Således har indvandrerne en lavere 
erhvervsfrekvens for given opholdstid, jo senere de er indvandret. 

Kilde: DREAM-gruppen. 
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Der er en klar positiv sammenhæng mellem indvandreres opholdstid og deres 
arbejdsmarkedstilknytning, jf. figur 3.15a og b, der viser sammenhængen 
mellem opholdstid og erhvervsfrekvens for 35-årige mænd og kvinder. 

For en gennemsnitlig 35-årig mandlig indvandrer fra mindre udviklede lande 
øges erhvervsfrekvensen fra kun godt 25 pct. af niveauet for en 35-årig 
danskfødt i året efter ankomst til et niveau på ca. 90 pct. efter 15 års ophold i 
landet. For kvindelige indvandrere når niveauet op på knap 75 pct. af er-
hvervsfrekvensen for en 35-årig danskfødt efter 15 års ophold.   

Indvandrere fra mere udviklede lande har generelt større erhvervsdeltagelse 
end indvandrere fra mindre udviklede lande, mens tempoet i ”indtrængnin-
gen” på arbejdsmarkedet fremstår nogenlunde ensartet for de to grupper. 
Den positive sammenhæng mellem opholdstid og erhvervsfrekvens gælder 
for stort set alle aldersgrupper, men er mest markant for de 30-50-årige, jf. 
appendiks 3.1 til dette kapitel.

Udviklingen i den gennemsnitlige opholdstid og det afledte arbejdsstyrkebi-
drag afhænger af niveauet for nettoindvandringen, hastigheden hvormed 
indvandreres arbejdsmarkedsstatus bliver ”normaliseret”, og hvor høj en ar-
bejdsmarkedstilknytning indvandrere kan forventes at nå op på.  

Med udgangspunkt i DREAM-gruppens seneste befolkningsprognose skøn-
nes, at den gennemsnitlige opholdstid for indvandrere fra mindre udviklede 
lande vil været steget med 2,4 og 2,9 år for henholdsvis mænd og kvinder i 
2010, jf. figur 3.16a. Den gennemsnitlige opholdstid for indvandrere fra 
mere udviklede lande vil være stort set uændret, jf. figur 3.16b. For alle ind-
vandrere under ét opnås derfor samlet set en stigning i den gennemsnitlige 
opholdstid på 1,3 år. 

Med udgangspunkt i sammenhængen mellem opholdstid og integration på 
arbejdsmarkedet vil den højere gennemsnitlige opholdstid for alle indvandre-
re automatisk øge erhvervsfrekvensen svarende til et arbejdsstyrkebidrag i 
størrelsesorden 7.000 personer i 2010. 

Regeringen har taget en række initiativer til at forbedre integrationen af ind-
vandrere, jf. boks 3.2. I arbejdsstyrkefremskrivningen forudsættes, at øget 
integration og øget gennemsnitlig opholdstid øger erhvervsdeltagelsen for 
indvandrere med i alt 18.000 personer fra 2000 til 2010. Heraf kan som 
nævnt ca. 7.000 personer være et resultat af øget gennemsnitlig opholdstid. 
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Figur 3.16a. Gennemsnitlig opholdstid, 
indvandrere fra mindre udviklede lande 

Figur 3.16b. Gennemsnitlig opholdstid, 
indvandrere fra mere udviklede lande 
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Kilde: DREAM-gruppen. 

De 18.000 personer svarer til, at erhvervsfrekvensen øges med 4-5 
pct.enheder for alle indvandrere. Indvandrere fra mindre udviklede lande 
opnår således en erhvervsfrekvens som i 1990, jf. figur 3.14b, mens forskel-
len i erhvervsfrekvens i forhold til øvrige danskere indsnævres til et niveau, 
som er lidt lavere end i Sverige, jf. 3.13b. 

Boks 3.2. Regeringens initiativer på integrationsområdet
Kun personer, som har opholdt sig 7 ud af de sidste 8 år i Danmark, har med virkning 
fra den 1. juli 2002 ret til fuld kontanthjælp/introduktionsydelse. Udlændinge og dan-
skere, som efter den 1. juli 2002 ankommer til Danmark og ikke opfylder optjenings-
kravet, vil i stedet være berettiget til en nedsat ydelse – starthjælp. Indførelsen af start-
hjælp vil øge den økonomiske tilskyndelse til at søge arbejde for nytilkomne udlændinge.

I forlængelse af regeringens udspil På vej mod en ny integrationspolitik, marts 2002 har 
arbejdsmarkedets og de kommunale parter aftalt følgende (konklusionspapir, 23. maj 
2002): 

• en aktiv start for alle nyankomne flygtninge og indvandrere, herunder sprogunder-
visning og aktivering rettet mod arbejdsmarkedet, 

• en trinvis opkvalificering til arbejdsmarkedet, hvor en fleksibel kombination af 
sprogundervisning, uddannelse og virksomhedspraktik skal sikre, at de ledige "føl-
ges" ind på arbejdsmarkedet, 

• ordinær ansættelse så tidligt som muligt: Arbejdsmarkedets parter vil indgå særlige 
aftaler, der fastlægger løn og ansættelsesvilkår, der kan imødekomme flygtninge og 
indvandreres specifikke behov (opkvalificering, sprogundervisning m.v.). 

Regeringens påtænkte lovgivningsinitiativer på integrationsområdet fremgår af hand-
lingsplanen Flere i arbejde.
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3.6. Unge 16-29 år, uddannelse og gennemførselstider 
Der er siden starten af 1980’erne blevet færre unge mellem 16 og 29 år. Sam-
tidig er erhvervsdeltagelsen faldet for denne gruppe, navnlig i perioden fra 
1987 til 1996, jf. figur 3.17a. Arbejdsstyrken for de 16-29-årige er derfor 
reduceret med ca. 150.000 personer fra 1981 til 2001, selv om antallet af 
personer i gruppen kun er faldet med omkring 124.000 personer. 

Figur 3.17a. De 16-29-åriges tilknytning 
til arbejdsmarkedet og uddannelse

Figur 3.17b. Andelen af de 18-29-åriges
på overførselsordninger inkl. SU
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Anm.: Øvrige i arbejdsstyrken og uddannelsessøgende i arbejdsstyrken giver til sammen 
andelen af 16-29-årige i arbejdsstyrken (erhvervsfrekvensen). Der er databrud 
mellem 1997 og 1998 for personer uden for arbejdsstyrken.  

Kilde:  Danmarks Statistik – RAS og den sammenhængende socialstatistik. 

Faldet i erhvervsdeltagelsen modsvares primært af en stigning i den andel, 
som betegnes øvrige personer uden for arbejdsstyrken. Denne gruppe omfat-
ter blandt andet personer på midlertidig og permanent tilbagetrækning, kon-
tanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed, selvforsørgende 
m.v.  

Til gengæld er ledigheden reduceret med 7½ pct.enhed siden 1994, således 
at den nu – i modsætning til tidligere – ligger under den gennemsnitlige 
ledighed for alle aldersgrupper. Faldet i ledigheden afspejles blandt andet i et 
fald i den andel af de 18-29-årige, der modtager dagpenge, og skal blandt 
andet ses i lyset af ’ungeindsatsen’ fra 1996, som var rettet mod de ledige 
under 25 år, jf. figur 3.17b. Faldet i ledigheden har modvirket den demogra-
fiske tendens til lavere beskæftigelse.

Andelen af uddannelsessøgende er steget markant, især i 1990’erne. Da de 
uddannelsessøgende i stigende omfang har haft erhvervsarbejde, har påvirk-
ningen af den samlede erhvervsdeltagelse været relativt beskeden. Siden 1996 
har erhvervsdeltagelsen således været nogenlunde konstant, trods en fortsat 
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stigning i den andel, der er under uddannelse, jf. figur 3.17a. Det stigende 
uddannelsesomfang har medført et løft i den andel af gruppen som modtager 
SU, jf. figur 3.17b. 

Figur 3.18a. Deltidsfrekvens  og uddan-
nelsessøgende i arbejdsstyrken, 16-29 år

Figur 3.18b. Erhvervsfrekvenser for 15-
24-årige og 25-29-årige i EU-landene, 
2001
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Kilde:  Danmarks Statistik – RAS, og Eurostat, og egne beregninger.
 
Deltidsfrekvensen for de 16-29-årige er steget parallelt med stigningen i den 
andel af de erhvervsaktive, som samtidig er under uddannelse, jf. figur 3.18a.
Stigningen i deltidsfrekvensen er udtryk for, at det stigende uddannelsesom-
fang på kort sigt har medført en reduktion i arbejdsudbuddet målt i timer 
per person. Omregnet til fuldtidspersoner er arbejdsstyrken for 16-29-årige 
således faldet med ca. 175.000 personer fra 1981 til 2001, mens faldet i ar-
bejdsstyrken i personer til sammenligning som nævnt var ca. 150.000. 

På længere sigt vil et højere reelt uddannelsesniveau alligevel formentlig øge 
det effektive arbejdsudbud. Det skyldes, at personer med en erhvervskompe-
tencegivende uddannelse i gennemsnit har lavere ledighed, længere arbejds-
tid, højere erhvervsdeltagelse og trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarke-
det end personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, jf. boks 
3.3.

Erhvervsfrekvenserne for danske 15-24-årige ligger meget højt sammenlignet 
med de øvrige EU-lande, mens Danmark kun indtager en midterplacering 
for de 25-29-årige, jf. figur 3.18b. Det skyldes, at de danske unge i højere 
grad arbejder samtidig med, at de studerer, men at uddannelserne også fær-
diggøres senere sammenlignet med de andre EU-lande. Det bekræftes blan-
det af en OECD-opgørelse, der viser, at andelen af arbejdsstyrken, der er 
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under uddannelse for de 25-29 årige i 1999, er ca. 30 pct. i Danmark og ca. 
10 pct. for EU-landene, (OECD, Education at Glance, 2001). 

Boks 3.3. Uddannelsens betydning for det effektive arbejdsudbud 
Der er en tendens til, at personer med et højere uddannelsesniveau har et større effek-
tivt arbejdsudbud set over livet, når der tages højde for ledighed, arbejdstid og tilbage-
trækning.  

Tabel a viser et beregningseksempel for det samlede antal år på arbejdsmarkedet, her-
under i fuldtidsbeskæftigelse for en person, som har et uddannelses- og arbejdsmarkeds-
forløb, som angivet i tabellen. Det fremgår, at antal år på arbejdsmarkedet efter fuldført 
uddannelse er størst for ufaglærte, men at antal år opgjort i fuldtidsbeskæftigelse (inkl. 
arbejde før fuldført uddannelse) øges med uddannelsesniveauet. Det skyldes, at perso-
ner med højere uddannelsesniveau typisk har længere arbejdstid, lavere ledighed og 
senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, jf. tabel a.

Tabel a. Uddannelse arbejdstid, tilbagetrækning og ledighed 
Ufaglært Faglært KVU MVU LVU 

Medianalder ved fuldført 
uddannelse3) ...................................  18 24 27 27 28 
Gnst. alder ved tilbagetrækning2) .....  60,3 61,6 63,1 63,9 65,4 
Antal år på arbejdsmarkedet efter  
fuldført uddannelse ........................  42,3 37,6 36,1 36,9 37,4
Ledighedsprocent............................   9,7 6,9 4,7 3,1 4,4 
Gnst. ugentlig arbejdstid (timer) 1) ...  36,3 37,9 37,6 37,2 39,4 
Antal år i fuldtidsbeskæftigelse 
inkl. arbejde under uddannelse4) .....  37,4 37,9 38,0 39,0 41,4

1) Omfatter fuldtids- og deltidsbeskæftigede, der er beskæftiget hele året, 2000.  
2) Gennemsnit fra 1990-2000.  
3) Opgørelse fra 2000. 
4) Beregnet for en person, som fuldfører sin uddannelse, trækker sig tilbage fra 

arbejdsmarkedet og har en ugentlig arbejdstid og ledighed som angivet i tabel-
len. Antal år i fuldtidsbeskæftigelse er inklusive arbejde mellem 18 år og fuldført 
uddannelse, hvor der er antaget, at 1/3 af tiden benyttes til erhvervsarbejde. 
Midlertidig tilbagetrækning indgår derimod ikke.  

Kilde: Lovmodeludtræk (lønregistret), IDA-stikprøve, RAS-statistikken og Undervis-
ningsministeriet. 

Tages der ikke højde for et vist omfang af erhvervsarbejde før endt uddannelse, reduce-
res forskellen mellem uddannelseskategorierne betydeligt. På den anden side er der ikke 
taget højde for omfanget af midlertidig tilbagetrækning.

Udviklingen i arbejdsstyrken for de 16-29-årige frem mod 2010 
Frem til 2010 er det forudsat, at arbejdsstyrken for de 16-29-årige falder med 
omkring 40.000 personer. Det indebærer et stort set uændret niveau for er-
hvervsdeltagelsen for gruppen under ét.  
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Gruppens sammensætning forskydes imidlertid i retning af de helt unge år-
gange (mellem 16 og 21) med lavere erhvervstilknytning. Derfor vil den 
demografiske udvikling trække i retning af faldende gennemsnitlig erhvervs-
deltagelse. FR02-fremskrivningen til 2010 indebærer derfor som udgangs-
punkt, at der for de enkelte køn og årgange sker en svag stigning i erhvervs-
deltagelsen. Det giver isoleret set et arbejdsstyrkebidrag på 13.000 personer i 
forhold til en udvikling, hvor erhvervsdeltagelsen for de enkelte køn og år-
gange er uændret fra 2000 til 2010, jf. figur 3.19a.

Figur 3.19a. Arbejdsstyrken 16-29 år Figur 3.19b. Uddannelsessøgende i ar-
bejdsstyrken 16-29 år
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Figur 3.19c. Uddannelsessøgende uden 
for arbejdsstyrken 16-29 år

Figur 3.19d. Øvrige uden for arbejdsstyr-
ken 16-29 år
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Anm.: Figurerne viser bestandsfrekvenserne, dvs. andelene af befolkningen mellem 16 
og 29 år, historisk og for grundforløb og FR02-fremskrivningen (FR02), jf. boks 
3.3.

Kilde: RAS-statistikken og egne beregninger.

Det er beregningsteknisk antaget, at øget integration bidrager med 3.000 
personer, som modsvares af en tilsvarende reduktion i andelen af øvrige uden 
for arbejdsstyrken, herunder primært kontanthjælpsmodtagere. Desuden er 
der indarbejdet et bidrag på 10.000 personer som følge af hurtigere gennem-
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løb i uddannelsessystemet, f.eks. ved en reduktion af det ekstra tidsforbrug i 
systemet, jf. appendiks 3.3. 

Boks 3.4 Beregning af grundforløb og FR02-fremskrivningen
I grundforløbet forudsættes, at uddannelsesintensiteten for de enkelte aldersgrupper og 
køn øges frem til 2010, jf. appendiks 3.2. Det er endvidere forudsat, at denne stigning i 
andelen af uddannelsessøgende ikke påvirker erhvervsdeltagelsen fordelt på alder og køn. 
Antallet af personer i arbejdsstyrken falder derfor med 45.000 personer. Det svarer til en 
demografisk udvikling, hvor erhvervsdeltagelse fordelt på alder og køn holdes konstant, jf. 
tabel a.

Antallet af uddannelsessøgende i arbejdsstyrken stiger i grundforløbet med ca. 38.000 
personer fra 2000 til 2010 i forhold til den demografiske udvikling. Antallet af personer i 
arbejdsstyrken, der ikke er uddannelsessøgende, falder tilsvarende. Antallet af uddannel-
sessøgende uden for arbejdsstyrken er også fremskrevet med udgangspunkt i de historiske 
tendenser og stiger med ca. 9.000 personer i forhold til den demografiske udvikling. Det 
antages modsvaret af et tilsvarende fald i antallet af øvrige uden for arbejdsstyrken, jf. 
tabel a.

Tabel a. Ændring i arbejdsmarkedstilknytning for 16-29-årige fra 2000 til 2010 i 
grundforløbet og FR02-fremskrivningen, 1000 personer 
1.000 personer I arbejds-

styrken 
Heraf under 
uddannelse

Udenfor 
arbejdsstyr-

ken 

Heraf under 
uddannelse 

Heraf øvrige 

Demografi1) ..................... -45 14 8 13 -5 
Grundforløb2) .................. -45 52 8 22 -14 
   Bedre integration3) ........ 3 0 -3 0 -3 
   Hurtigere udd.forløb. ... 10 -24 -10 -10 0 
FR02-fremskrivning ........ -32 28 -5 12 -17 

Anm.: FR02-fremskrivningen skal opfattes som et eks. på en mulig realisering af kravet til arbejds-
styrkeudviklingen. Det har i fremskrivningerne ikke været muligt at tage hensyn til her-
komst, idet de uddannelsessøgende i RAS-statistikken ikke er opdelt på herkomst før 1998. 

1) Uddannelses- og erhvervsfrekvenser fastholdt på 2000-niveau. 
2) Demografisk forløb plus øgede uddannelsesfrekvenser. 
3) Herunder Flere i arbejde.
Kilde: Egne beregninger. 

I FR02-fremskrivningen er der som eksempel på en udmøntning af kravet om øget er-
hvervsdeltagelse svarende til 13.000 personer indregnet et bidrag på 3.000 personer fra 
bedre integration af indvandrere (en reduktion af øvrige uden for arbejdsstyrken) og 
10.000 personer som følge af hurtigere uddannelsesforløb (en reduktion af uddannelses-
søgende uden for arbejdsstyrken) i forhold til grundforløbet. Initiativer rettet mod at få 
de unge hurtigere igennem uddannelsessystemet antages at medføre et proportionalt fald i 
antallet af uddannelsessøgende i og udenfor arbejdsstyrken. Antallet af uddannelsessøgen-
de i arbejdsstyrken falder således med 24.000 personer i forhold til grundforløbet. Reduk-
tionen af uddannelsessøgende i arbejdsstyrken påvirker arbejdsudbuddet målt i timer per 
person i positiv retning, idet der bliver færre 16-29-årige i arbejdsstyrken med deltidsbe-
skæftigelse.  
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Bidraget til arbejdsstyrken på de nævnte 10.000 personer, som henregnes til 
hurtigere uddannelsesforløb, svarer skønsmæssigt til, at den gennemsnitlige 
uddannelsestid skal reduceres fra omkring 6¾ år til 6¼ år, eller ca. ½ år. Det 
svarer til, at det ekstra tidsforbrug pr. person i gennemsnit mindskes med 
knap 15 pct. i 2010 og bygger på en stiliseret forudsætning om, at hurtigere 
gennemløb ikke påvirker det gennemsnitlige niveau for erhvervsdeltagelsen 
for de studerende, jf. boks 3.4 8.

Mens hurtigere uddannelsesforløb i sig selv øger arbejdsstyrken med 10.000 
personer, kan virkningen på arbejdsudbuddet opgjort i fuldtidspersoner op-
gørs til ca. 22.000, dvs. godt det dobbelte af den umiddelbare virkning på 
arbejdsstyrken. Det skyldes antagelsen om, at studerende med erhvervsarbej-
de også færdiggør deres uddannelse hurtigere, hvormed deres gennemsnitlige 
arbejdstid øges. Desuden må de unges gennemsnitlige produktivitet formo-
des at stige, fordi de hurtigere gør brug af deres uddannelseskompetencer.  

FR02-fremskrivningen – og forøgelsen af erhvervsdeltagelsen på 13.000 per-
soner – skal ses i forhold til en udvikling (grundforløbet), hvor der er taget 
højde for, at uddannelsesintensiteten for de enkelte køn og årgange forventes 
at stige væsentligt  frem til 2010, jf. appendiks 3.2. Denne stigning i uddan-
nelsesomfanget skønnes kun i begrænset omfang at påvirke den samlede er-
hvervsdeltagelse, fordi de unge fortsat i vid udstrækning ventes at have er-
hvervsarbejde ved siden af studierne, jf. figur 3.19b. Den forventede stigning 
i antallet af uddannelsessøgende, som ikke indgår i arbejdsstyrken, er be-
grænset og forudsættes ikke at påvirke erhvervsdeltagelsen i væsentligt om-
fang, jf. figur 3.19c9. Det svarer i store træk til erfaringerne gennem de senere 
år.

Mens den samlede virkning på arbejdsstyrken som følge af større uddannel-
sesintensiteter i grundforløbet således er begrænset, vil virkningen på det 
effektive arbejdsudbud målt i timer være mere mærkbar. Det skyldes, at en 
større del af de unge vil arbejde på deltid i takt med at uddannelsesaktivite-
terne øges, og at den gennemsnitlige arbejdstid for gruppen under ét derfor 
reduceres. Den samlede virkning kan anslås til et fald i gruppens gennem-
snitlige arbejdstid på i størrelsesordenen 3 pct. i forhold til et forløb med 
uændret erhvervsdeltagelse og uddannelsesintensiteter fra 2000 til 2010. 

8 Opgørelsen af uddannelsestiden er baseret på fremskrivningen af uddannelsesfrekven-
serne fra RAS, jf. appendiks 3.2. 
9 Til gengæld reduceres gruppen af øvrige uden for arbejdsstyrken som følge af en sti-
gende uddannelsesfrekvens uden for arbejdsstyrken, jf. boks 3.3. 
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På længere sigt kan en sådan stigning i uddannelsesomfanget imidlertid som 
nævnt påregnes at øge arbejdsudbuddet målt i timer. 

3.7. Arbejdstid 
Som i de fleste andre vestlige lande er den gennemsnitlige arbejdstid reduce-
ret markant gennem de seneste 30 år. Den aftalte og faktiske årlige arbejdstid 
er således faldet med henholdsvis 15½ og 17½ pct. siden starten af 
1970’erne, jf. figur 3.20a10. Det skal blandt andet ses i lyset af et stigende 
velstandsniveau og heraf afledt ønske om mere fritid.  

Siden 1995 har der været en svagt stigende tendens i den gennemsnitlige 
arbejdstid. Senest er arbejdstiden f.eks. steget med godt 0,6 pct. fra 2000 til 
2001. Stigningen i arbejdstiden siden 1995 knytter sig især til et fald i del-
tidsfrekvensen på knap 8 pct., jf. figur 3.20b. Tendensen til fald i arbejdsti-
den er dermed foreløbig ophørt på trods af, at den aftalte arbejdstid er faldet 
yderligere som følge af flere feriefridage. Det afspejler formentlig, at feriefri-
dagene foreløbig ikke er udnyttet fuldt ud, og at arbejdsmarkedet har været 
presset. Samtidig kan en reduktion af den gennemsnitlige marginalskat med 
omkring 4½ pct.enheder siden 1987 have bidraget til at dæmpe faldet i ar-
bejdstiden.

Figur 3.20a. Aftalt og gennemsnitlig ar-
bejdstid i industrien

Figur 3.20b. Deltidsfrekvenser over tid 
fordelt på køn
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Anm.: For perioden 1970-1980 er deltidsfrekvensen opgjort for aldersgruppen 15-64 år. 
I perioden 1981-2001 er deltidsfrekvensen opgjort for aldersgruppen 15-66 år. 

Kilde: Danmarks Statistik, Beskæftigelsesundersøgelser (1970-1980) og Registerbaseret 
Arbejdsstyrkestatistik (1981-2001), ADAM’s databank og egne beregninger.  

10 Udviklingen i den aftalte arbejdstid dækker over en reduktion i antallet af ugentlige 
arbejdstimer og et større antal ferie(fri)dage. Senest 37 timers ugen i 1990, 5 ugers-ferien  
i 1981 og de 5 ekstra feriefridage fra 2000-2004. 
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Arbejdstiden ligger lavt i forhold til lande, Danmark normalt sammenlignes 
med, jf. figur 3.21a. Det skal blandt andet ses i lyset af et højt marginalt skat-
teniveau og en høj erhvervsdeltagelse for kvinder, der typisk arbejder færre 
timer end mændene, jf. boks 3.5. Et højt velstandsniveau og mange stude-
rende i arbejdsstyrken har givetvis også betydning. 

Boks 3.5. Mulige årsager til ændring i arbejdstiden
Partielle regressionsmodeller viser, at der er en signifikant korrelation mellem arbejdsti-
den og henholdsvis marginalskatten og kvindernes erhvervsfrekvenser på tværs af en 
række OECD-lande jf. figur a. og b. Forklaringsgraderne i disse to-dimensionelle mo-
deller er dog forholdsvis beskedne, så resultaterne og koefficienterne skal tolkes med 
forsigtighed. Endvidere mister de forklarende variable deres signifikans i modeller, hvor 
flere variable inddrages samtidig. Udover marginalskatten er der således forsøgt en 
model hvor velstandsniveauet (BNP pr. Capita) inddrages samtidig med marginalskat-
ten og kvindernes erhvervsfrekvens. Dette tyder på en vis grad af sammenhæng mellem 
de forklarende variable og understreger yderligere usikkerheden i resultaterne.  

I de to-dimensionelle regressioner modsvares en reduktion af marginalskatten, der 
svarer til en forøgelse af efter skat-lønnen på 1 pct., en stigning i den gennemsnitlige 
arbejdstid på 0,08 og 0,25 pct. afhængig af det anvendte timebegreb (henholdsvis gen-
nemsnitlige ugentlig arbejdstid og årlig arbejdstid). I begge tilfælde er koefficienten til 
marginalskatten netop signifikant på et normalt 95 pct. konfidensniveau, men forkla-
ringsgraden er under 25 pct. De seneste danske empiriske studier peger til sammenlig-
ning på en arbejdsudbudselasticitet på ca. 0,1. Kvindernes erhvervsdeltagelse forklarer 
alene ca. 24 pct. af variationen i den gennemsnitlige årlige arbejdstid. Koefficienten har 
en t-værdi på 2,2 og kan fortolkes således, at en forøgelse af kvindernes erhvervsdelta-
gelse på 1 pct.enhed modsvarer en reduktion af den årlige arbejdstid med ca. 8 timer, jf. 
figur b.

Figur a. Årlige gennemsnitlige arbejdstid 
og marginalskat

Figur b. Årlige gennemsnitlige arbejdstid 
og kvinders erhvervsfrekvens
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Anm.: Marginalskatten er for en gift person med 2 børn og indkomst 100-67 pct. af 
APW. Arbejdstiden er i de private erhverv. Alle tal vedrører år 2000.  

Kilde:  OECD, Eurostat samt USA’s, New Zealand’s og Japan’s statistikbureauer. 
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Tendensen til en afdæmpning af faldet i arbejdstiden de senere år er ikke kun 
et dansk fænomen. I en række af de lande, Danmark normalt sammenlignes 
med, har der også været tale om en afdæmpning og for nogle lande mindre 
stigninger i den gennemsnitlige arbejdstid, jf. figur 3.21b.

Figur 3.21a. Årlige arbejdstimer, udvalgte 
lande 2000

Figur 3.21b. Gennemsnitlig årlig arbejds-
tid, udvalgte lande
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Anm.: I figur 3.21a markerer den vandrette streg niveauet for Danmark. I figur 3.21b. er 
de seneste offentliggjorte tal for Frankrig og Japan fra 1999. Figurerne dækker 
over det totale antal arbejdstimer på et år i forhold til det samlede antal beskæfti-
gede inkl. deltidsbeskæftigede. For Danmark vises det gennemsnitlige årlige antal 
arbejdstimer i industrien.  

Kilde: OECD, Employment Outlook, 71, 2002 og ADAM’s databank. 

På den baggrund er udviklingen i arbejdstiden vanskelig at bedømme. Mens 
fortsat velstandsfremgang trækker ned, må det i forvejen lave niveau for ar-
bejdstiden antages at reducere risikoen for yderligere fald. Udviklingen på-
virkes imidlertid også af mange andre forhold, herunder uddannelsesniveau-
et, kulturelle forhold, som f.eks. familiemønstre og tendensen til mere flek-
sible arbejdstider. Udviklingen i retning af mere fleksible arbejdstider risike-
rer således at medføre lavere gennemsnitlig arbejdstid, hvis de gældende afta-
ler har udgjort en reel begrænsning i den enkeltes mulighed for at gennemfø-
re et ønske om mere fritid. Omvendt kan større fleksibilitet i forhold til, 
hvor og hvornår arbejdet skal udføres, trække i retning af større arbejdstid. 

Frem til 2010 er det forudsat, at der ikke aftales yderligere arbejdstidsforkor-
telser ved kommende overenskomster. Alligevel falder den gennemsnitlige 
årlige arbejdstid fra 2000 til 2010 med godt 1½ pct. Det dækker over allere-
de gennemførte aftaler om flere feriefridage og forskydninger i befolknings-
sammensætningen. I forhold til Økonomisk Redegørelse, januar 2002, er faldet 
i arbejdstiden afdæmpet med ca. 1 pct.enhed. Det skyldes primært udviklin-
gen i den faktiske gennemsnitlige arbejdstid i 2001, jf. kapitel 4. 
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3.8. Arbejdsstyrkefremskrivningen  
Udviklingen i arbejdsstyrken frem til 2010 er vurderet med udgangspunkt i 
en ny befolkningsprognose fra DREAM (september 2002). Udviklingen i 
sammensætningen og størrelsen af befolkningen i den nye befolkningsprog-
nose bidrager isoleret set til at reducere arbejdsstyrken med 53.000 personer 
frem til 2010 under forudsætning af uændret erhvervsdeltagelse (demografisk 
grundforløb). I forhold til den forrige befolkningsprognose er faldet 13.000 
personer mindre som følge af en generel opjustering af befolkningen. 

Det forudsættes, at øget erhvervsdeltagelse for de enkelte aldersgrupper bi-
drager til, at arbejdsstyrken øges med 65.000 personer frem til 2010 (FR02-
fremskrivningen). Dermed forudsættes, at større erhvervsdeltagelse skal bi-
drage til at øge arbejdsstyrken med 118.000 personer. 

Tabel 3.5. Udviklingen i arbejdsstyrken fra 2000 til 2010, 1.000 personer 
Demografisk grundforløb .....................................................  -53
 Konstant tilgang til overgangsydelse ....................................  +26
 Konstant tilgang til førtidspension.......................................  +42
 Konstant tilgang til efterløn.................................................  -6
Konstant tilgang...................................................................  9
 Førtidspension.....................................................................  +3
 - reform................................................................................  (+24)  
 - korrektion ..........................................................................  (-14)  
 - effekt på andre ordninger (ledigheds- og fleksydelse m.v.)........  (-7)  
 Efterløn...............................................................................  +9,5
 - reform samt ophævelse af bopælskrav.....................................  (+14)  
 - korrektion ..........................................................................  (-4,5)  
 Omlægning af barselsorlov mv.............................................  -4,5
 - udvidelse af barselsorlov og afskaffelse af børnepasningsorlov...  (-2)  
 - forbedring som følge af FL 2002 ..........................................  (-1)  
 - pasning af børn i eget hjem..................................................  (-3)  
 - færre nul-årige....................................................................  (+1,5)  
 Flere i arbejde......................................................................  +5
 Aktiverede ..........................................................................  +2
Udmøntet forløb ..................................................................  24
Ikke-udmøntede krav ...........................................................  41
FR02-fremskrivningen .........................................................  65 

Kilde: Egne beregninger. 

Det vurderes, at 77.000 ud af det samlede krav på 118.000 personer kan 
realiseres som følge af allerede vedtagne tiltag, det stedfundne fald i tilgangen 
til tidlig tilbagetrækning samt den anslåede virkning i tilknytning til Flere i 
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arbejde, jf. tabel 3.5. For at nå målsætningen kræves derfor yderligere tiltag, 
som kan øge arbejdsudbuddet svarende til 41.000 personer, jf. nedenfor. 

Udviklingen i arbejdsstyrken i fravær af nye tiltag (udmøntet forløb) 
Det vurderes, at arbejdsstyrken samlet set vil stige med knap 25.000 personer 
fra 2000 til 2010 i fravær af nye tiltag. Det afspejler det stedfundne fald i 
tilgangen til tilbagetrækning, efterløns- og førtidspensionsreformerne samt 
virkningerne af Flere i arbejde. Desuden er der taget højde for udvidelsen af 
barselorloven i forbindelse med Finansloven for 2002 og muligheden for 
tilskud til pasning af børn i eget hjem. 

En videreførelse af det lavere niveau for tilgangen til tidlig tilbagetrækning 
frem til 2010 bidrager med godt og vel halvdelen af den i FR02-
fremskrivningen forudsatte stigning i erhvervsdeltagelsen. Således vil kon-
stante aldersspecifikke tilgangsfrekvenser til førtidig tilbagetrækning medføre, 
at antallet af personer på disse ordninger samlet set reduceres med 62.000 
personer. Det indebærer isoleret set en stigning i arbejdsstyrken på 9.000 
personer fra 2000 til 2010, jf. figur 3.22a og b.

Figur 3.22a. Tilgang til førtidig tilbage-
trækning, 15-64 år

Figur 3.22b. Antal på førtidig tilbage-
trækning, 15-64 år
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Kilde: Egne beregninger. 
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Figur 3.23a. Tilgang til førtidspension, 
15-64 år 

Figur 3.23b. Antal på førtidspension, 15-
64 år 
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Figur 3.23c. Tilgang til overgangsydelse Figur 3.23d. Antal på overgangsydelse 
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Figur 3.23e. Tilgang til efterløn, 60-64 år Figur 3.23f. Antal på efterløn, 60-64 år 
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Anm.: I forløbene med fast bestandsfrekvens er andelen af modtagere i de enkelte al-
dersgrupper i 2000 antaget uændret. I forløbene med uændret tilgang er i stedet 
tilgangsfrekvenserne fastholdt i hele fremskrivningsperioden. For førtidspension 
og efterløn er tilgangsfrekvenserne fra henholdsvis 2001 og 1997-1998 benyttet. 

Kilde: Egne beregninger.

Det er særligt overgangsydelse og førtidspension, der giver positive bidrag. 
Således reduceres antallet af 15-64-årige på overgangsydelse og førtidspensi-
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on med henholdsvis 26.000 og 42.000 personer. Det skyldes afskaffelsen af 
overgangsydelsen og en videreførelse af det indtrufne fald i tilgangen til før-
tidspension i de seneste år. Antallet af efterlønsmodtagere stiger omvendt 
med 6.000 personer ved uændret tilgangsmønster. Det skyldes blandt andet 
stigende tilgang til efterløn i årene, før efterlønsreformen trådte i kraft, jf.
figur 3.23a til f.

Det er antaget, at det lavere antal førtidspensionister modsvares af en tilsva-
rende stigning i arbejdsstyrken. Dette modsvares blandt andet af oprettelsen 
af et større antal fleksjob som alternativ til førtidspension.  

Tilgangen til førtidspension i 2001 var lav. Derfor er indlagt en vis stigning i 
tilgangsfrekvensen frem til 2002. I forhold til et forløb med uændret til-
gangsmønster fra 2001 medfører denne korrektion en stigning i bestanden af 
førtidspensionister på ca. 14.000 fra 2000 til 2010.  

Fra den 1. januar 2003 træder imidlertid førtidspensionsrefomen i kraft, 
hvilket skønnes at reducere nytilgangen til førtidspension med ca. 3.000 på 
årsbasis. Frem til 2010 medfører den lavere tilgang således en reduktion af 
bestanden af førtidspensionister på ca. 24.000 personer. I forhold til forløbet 
med konstante tilgangsfrekvenser opnås dermed et samlet arbejdsstyrkebi-
drag fra førtidspension på 10.000 personer (24.000-14.000).  

I modsat retning trækker, at der som følge af førtidspensionsreformen for-
ventes en vis afledt tilgang til andre ordninger såsom ledigheds- og fleksydel-
se på 7.000 personer. 

Det er forudsat, at efterlønsreformen, modvirket af ophævelsen af kravet om 
bopæl i Danmark, reducerer tilgangen til efterløn svarende til en samlet re-
duktion i efterlønsbestanden på 14.000 personer i forhold til et forløb med 
uændret tilgangsmønster. Desuden korrigeres for, at en stigende medlems-
grad i fremskrivningsperioden delvist slår ud i et større antal på efterløn i 
fremskrivningen. Denne korrektion øger antallet på efterløn med 4.500 per-
soner. I forhold til forløbet med konstante tilgangsfrekvenser opnås dermed 
et samlet arbejdsstyrkebidrag fra efterlønsreformen, ophævelsen af bopæls-
kravet samt korrektion på 9.500 personer.  

Vedtagelsen af den udvidede barselsorlov vurderes at øge antallet af barsels-
ydelsesmodtagere med 22.500 personer frem til 2010, når der tages hensyn 
til, at barselorloven blev udvidet yderligere med Finanslovsaftalen for 2002. 
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En lavere fertilitet og dermed færre nul-årige i 2010 reducerer imidlertid 
antallet på barsel med 1.500 personer.  

Afskaffelsen af børnepasningsorloven ventes isoleret set at reducere antallet af 
orlovsmodtagere med 19.500 personer. Tilskud til pasning af børn i eget 
hjem vurderes at reducere arbejdsstyrken med 3.000 personer. Disse personer 
er fremstillingsmæssigt placeret under børnepasningsorlov, således at antallet 
på orlov samlet kun falder med 16.500 personer. 

Samlet set haves dermed en tilgang til disse ordninger på 4.500 personer som 
følge af omlægningen af barselssystemet og indførslen af tilskud til pasning i 
eget hjem, mens arbejdsstyrken reduceres tilsvarende. 

Flere i arbejde vurderes at øge arbejdsstyrken med 5.000 personer. Det kan 
tilskrives færre aktiverede og en øget indsats på kontanthjælpsområdet – pri-
mært for indvandrere.  

Derudover vurderes antallet af aktiverede i og uden for arbejdsstyrken at 
falde med henholdsvis 3.000 og 5.000 personer fra 2000 til 2010. Det bety-
der netto, at arbejdsstyrken øges med yderligere 2.000 personer til 2010.  

Samlet set bidrager de udmøntede krav dermed til at øge arbejdsstyrken med 
77.000 personer i forhold til det demografiske grundforløb, hvor arbejds-
styrken falder med 53.000. I det udmøntede forløb stiger arbejdsstyrken 
således med 24.000 personer fra 2000 til 2010. 

De ikke-udmøntede krav 
FR02-fremskrivningen forudsætter en stigning i den samlede erhvervsdelta-
gelse, som er større end i forløbet med udmøntede krav. Denne manko – 
eller de ikke-udmøntede krav – skønnes til 41.000 personer. 

De ikke-udmøntede krav er i FR02-fremskrivningen beregningsteknisk ind-
lagt i form af bedre seniorpolitik, et mere rummeligt arbejdsmarked, styrket 
integration, effekt af voksen- og efteruddannelsesreformen og effekten af, at 
unge kommer hurtigere i gennem uddannelsessystemet, jf. tabel 3.6. Det skal 
understreges, at den beregningstekniske opdeling af de ikke-udmøntede krav 
ikke skal ses som et konkret mål for de enkelte områder. 
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Tabel 3.6 Eksempel på de ikke-udmøntede krav til stigningen i arbejds-
styrken fra 2000 til 2010 i FR02-fremskrivningen, 1.000 personer 

Samlet ikke-udmøntet krav ...................................................................... 41 
 - Bedre seniorpolitik og rummeligt arbejdsmarked .................................. 5 
 - Færre revaliderede................................................................................. 4 
 - Øget integration af indvandrere ............................................................ 18 
      Heraf øget gennemsnitlig opholdstid for indvandrere .............................. (7) 
 - Voksen- og efteruddannelsesreform ...................................................... 4 
 - Hurtigere gennemstrømning i uddannelsessystemet .............................. 10 

Kilde: Egne beregninger. 

Det forudsættes, at bedre seniorpolitik og et mere rummeligt arbejdsmarked 
sikrer, at antallet på efterløn reduceres med yderligere 5.000 personer i for-
hold til det udmøntede forløb frem til 2010. Desuden antages, at antallet af 
revaliderede reduceres med 4.000 personer. 

Øget opholdstid for indvandrere fra 2000 til 2010 ventes at øge arbejdsstyr-
ken med 7.000 personer, mens en styrket indsats for integration forudsættes 
at bidrage til at øge arbejdsstyrken med 11.000 personer primært som følge 
af færre kontanthjælpsmodtagere, jf. afsnit 3.5.

Voksen- og efteruddannelsesreformen betød, at uddannelsesorloven fra 1. 
januar 2001 blev afskaffet, men at det i stedet blev muligt at opnå voksenud-
dannelsesstøtte (SVU) eller voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse. Denne 
ændring giver en teknisk forøgelse af arbejdsstyrken, da personer på uddan-
nelsesorlov statistisk set ikke registreres som erhvervsaktive, mens personer på 
SVU omvendt registreres som en del af arbejdsstyrken.  

Endelig er forudsat, at hurtigere gang gennem uddannelsessystemet kan bi-
drage til at øge arbejdsstyrken med 10.000 personer frem til 2010, jf. afsnit 
3.6.

I forhold til tidligere offentliggjorte tal for de ikke-udmøntede krav er der 
tale om en nedjustering på 12.000 personer, jf. boks 3.6.
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Boks 3.6 Ændring i de ikke-udmøntede krav i forhold til Flere i arbejde – 
et debatoplæg 
I Flere i arbejde – et debatoplæg, maj 2002” blev de ikke-udmøntede krav opgjort til 
53.000 personer. Forskellen kan primært tilskrives nye skøn for efterløn og førtidspensi-
on, effekten af pasning af børn i eget hjem, de skønnede effekter af Flere i arbejde og et 
reduceret krav som følge af revurderingen af de offentlige finanser, herunder at arbejds-
tiden mod forventning steg fra 2000 til 2001, jf. tabel a.

Tabel a.  Ændring i de ikke-udmøntede krav i forhold til Flere i arbejde – et debatop-
læg, 1.000 personer
Flere i arbejde – et debatoplæg .....................................................  53
- Korrektion1)............................................................................. -2,5
- Efterløn2) .................................................................................  +3,5 
- Førtidspension ........................................................................  +3
- forbedring af barselsorlov som følge af FL02............................  +1
- Pasning af børn i eget hjem .....................................................  +3
- Færre nul-årige........................................................................  -2,5 
- Aktiverede...............................................................................  +1,5 
- Flere i Arbejde.........................................................................  -5
- Reduceret krav ........................................................................  -14 
FR02-fremskrivning ..................................................................  41 

1) I forhold til Flere i arbejde – et debatoplæg reduceres de ikke-udmøntede krav med 
2.500 personer som følge af en korrektion. Dette skyldes, at der for fremskriv-
ningen af barselsorloven og aktiveringsordninger er et (implicit) udmøntet krav i 
fremskrivningen, der før blev rubriceret som ikke-udmøntede.  

2) De 3.500 flere på efterløn dækker for det første over en underliggende svagt 
stigende tilgang, hvilket isoleret set medfører en stigning på 4.500 personer og 
for det andet, at forløbet med konstante tilgangsfrekvenser medfører 1.000 per-
soner færre på efterløn i forhold til forrige fremskrivning. 

Kilde: Egne beregninger. 

De i forrige afsnit gennemgåede ændringer i de udmøntede krav i forbindelse med efter-
løn, førtidspension, barselsorlov m.v. og virkningen af tiltagene i Flere i arbejde bevirker 
samlet set, at de ikke-udmøntede krav øges med 4.500 personer. Korrektionen og det 
lavere krav til væksten i arbejdsstyrken i personer fra 2000 til 2010 reducerer derimod de 
ikke-udmøntede krav med 16.500 personer, således at forskellen er på 12.000 personer. 
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Appendiks 3.1 
Opholdstid og erhvervstilknytning
Figurerne viser sammenhængen mellem opholdstid og erhvervsfrekvens for ind-
vandrere fra henholdsvis mere og mindre udviklede lande sammenholdt med 
erhvervsfrekvensen for øvrige danskere på samme alder. Figurerne supplerer 
figur 3.15a og b i afsnit 3.5. 

Figur 1a. Erhvervsfrekvens, 25-årig mand Figur 1b. Erhvervsfrekvens, 45-årig mand
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Figur 2a. Erhvervsfrekvens, 25-årig kvinde Figur 2b. Erhvervsfrekvens, 45-årig kvinde
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Kilde: DREAM-gruppen.
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Appendiks 3.2 
Fremskrivning af uddannelsesfre-
kvenserne 

Uddannelsesfrekvenserne fremskrives i henhold til en tre-trins procedure: 
1) For hver alder og køn (16-29 år) inden og uden for arbejdsstyrken foretages 
en ”Smooth transition regression”, der uddrager trenden af de historiske data for 
uddannelsesfrekvenserne (bestandsfrekvenserne). Dette gøres ved at ”fitte” føl-
gende funktion, der  har den egenskab, at den altid ligger mellem 0 og 1: 
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P angiver graden af det polynomium, der ønskes estimeret. Jo højere P desto 
mere fleksibel har trenden mulighed for at blive. Trenden estimeres ved mindste 
kvadraters metode, i det parametrene bestemmes i det valgte polynomium. 

2) I fremskrivning af trendene benyttes følgende funktion: 
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der er kendetegnet ved, at den svinger pænt mod den langsigtede værdi a. Para-
metrene a og b vælges så:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )cfbcffadvsffff STRSTRSTRSTRSTR 0og0'0.,0'0'og00 =+===

Parameteren c er præ-determineret (valgt på forhånd) og bestemmer hastigheden 
med, hvilken funktionen f(t) tilpasser sig mod den langsigtede værdi (a).

3) Efter fremskrivningen af trenden i henhold til trin 2 fremskrives de faktiske 
uddannelsesfrekvenser ved en gradvis tilpasning. Det sker som en linearkombi-
nation (med koefficienten ½) mellem uddannelsesfrekvensen i indeværende 
periode og den fremskrevne trend for næste periode.  

I fremskrivningen er det valgt at sætte c=10 – svarende til, at den langsigtede 
værdi (a) nås efter 10 år ved at fortsætte den nuværende trend lineært. Dernæst 
estimeres den historiske trend i henhold til et 1.-3. grads polynomium. Det giver 
tre fremskrivninger for hver gruppe af uddannelsessøgende inden og uden for 
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arbejdsstyrken fordelt på alder og køn. Den af trendene, der i forhold til den 
historiske udvikling giver det mest realistiske forløb, vælges til fremskrivningen.  

Det er især andelen af uddannelsessøgende i arbejdsstyrken, der også fremover 
forventes øget, mens der ikke er stigninger eller kun mindre stigninger for ud-
dannelsessøgende uden for arbejdsstyrken, jf. figur 1a og b.

Figur 1a. Uddannelsessøgende i arbejds-
styrken 

Figur 1b. Uddannelsessøgende uden for 
arbejdsstyrken 
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Anm.: Den lodrette streg markerer overgangen til fremskrivningsperioden. Der er et 
databrud fra 1997 til 1998 for uddannelsessøgende uden for arbejdsstyrken.  

Kilde: Danmarks Statistik RAS, DREAM’s befolkningsprognose og egne beregninger.
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Appendiks 3.3 
Ekstra tidsforbrug i uddannelsessy-
stemet 

Mange studerende tager en ’omvej’ i uddannelsessystemet, før den endelige 
uddannelse er afsluttet. Ved omveje kan f.eks. forstås et år i 10. klasse, hvis det 
er unødvendigt for at kunne gå i gang med en ungdomsuddannelse, eller studie-
skift og dobbeltuddannelse (flere uddannelser på samme niveau). Endvidere 
forlænges mange studieforløb af venteperioder og forsinkelser i forhold til de 
normerede uddannelseslængder. Også sen skolestart (senere end det fyldte 8. år) 
kan i sidste ende betyde, at det samlede uddannelsesforløb afsluttes senere end 
ellers muligt.  

Det ekstra tidsforbrug i uddannelsessystemet svarer til, at alle personer i gen-
nemsnit bruger ca. 3,2 år ekstra i uddannelsessystemet i forhold til det hurtigst 
mulige uddannelsesforløb, jf. tabel a. Hvis der skønsmæssigt korrigeres for, at en 
del af det ekstra tidsforbrug benyttes til erhvervsarbejde, bruger hver person i 
gennemsnit 2,2 år ekstra i uddannelsessystemet. 

Det samlede ekstra tidsforbrug i tabel a kan opfattes som en bruttoopgørelse af 
begrænsningen på arbejdsstyrkedeltagelsen som følge af ekstra tidsforbrug i ud-
dannelsessystemet. Potentialet for at øge arbejdsudbuddet for de unge må vurde-
res at være betragteligt lavere, da de enkelte forsinkelseselementer under alle 
omstændigheder vil have et vist omfang. 

I afsnit 3.6 vurderes, at en reduktion af uddannelsestiden på ½ år isoleret set vil 
kunne bidrage til at øge erhvervsdeltagelsen svarende til 10.000 personer i ar-
bejdsstyrken. Det ½ år er i afsnittet sat i forhold til ekstra tidsforbrug inklusive 
erhvervsarbejde, da afkortningen af uddannelsesforløbene med gennemsnitligt ½ 
år også mindsker erhvervsarbejdet i uddannelsestiden. Endvidere er det antaget, 
at omfanget af det ekstra tidsforbrug frem mod 2010 følger stigningen i den 
gennemsnitlige uddannelsestid for en 16-årig.
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Tabel a. Ekstra tidsforbrug pr. person fordelt på årsag 
Årsag Gnst. antal år pr. per-

son 
Gnst. antal år pr. person

– når erhvervsarbejde 
ikke tælles med2

Sen skolestart.................................. 0,2 0,2
10. klasse ........................................ 0,6 0,6
Dobbelt ungdomsudd.1................... 0,2 0,2 
Venteperioder................................. 0,6 0,3 
Studieskift og –afbrud..................... 1,0 0,5
Forsinkelser .................................... 0,6 0,4 
I alt................................................. 3,2 2,2

Anm.: Beregningerne tager udgangspunkt i en uddannelsesprofil for 2000. 
1) Optællingen af det ekstra tidsforbrug er stoppet ved den første gennemførte 

erhvervskompetencegivende uddannelse, hvorfor omfanget af dobbeltuddannelse 
kun kan opgøres på ungdomsuddannelsesniveau. 

2) For at korrigere for erhvervsarbejde er det ekstra tidsforbrug for venteperioder og 
studieskift reduceret med 50 pct., mens tidsforbruget fra forsinkelser er reduceret 
med 30 pct. 

Kilde: Undervisningsministeriet og egne beregninger. 

Regeringen vil gennemføre en række initiativer, som kan sikre hurtigere gen-
nemførelsestider i uddannelsessystemet. Det drejer sig om nogle af elementerne i 
handlingsplanen Bedre Uddanelser (blandt andet en styrkelse af uddannelses- og 
erhvervsvejledningen på tværs af uddannelserne) samt justeringer i taxametersy-
stemet, der giver uddannelsesinstitutionerne øget økonomisk incitament til at 
gøre en ekstra indsats for at nedbringe frafald og overskridelser af de normerede 
studietider. Endvidere vil der ved evalueringen af 10. klasse i år blive gjort over-
vejelser om en målretning af 10. klasse mod de elever, som har behov for et eks-
tra år i grundskolen for at kunne starte på og fuldføre en ungdomsuddannelse. 
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4. Dansk økonomi til 2010  

4.1. Indledning 
I dette kapitel præsenteres en opdateret mellemfristet fremskrivning af dansk 
økonomi til 2010. De overordnede kriterier for finanspolitikken er fortsat 
skattestoppet og en holdbar udvikling i de offentlige finanser.  

Fremskrivningen er baseret på en forlængelse af konjunkturvurderingen fra 
Økonomisk Redegørelse, august 2002, med udgangspunkt i den forudsatte 
finanspolitik fra En holdbar fremtid – Danmark 2010 og centrale skøn for 
udviklingen i den private sektors adfærd. Herudover er der på ét punkt, ar-
bejdsudbud og beskæftigelse, forudsat en ekstra stigning, som sammenbinder 
de samlede forudsætninger inden for rammerne af en holdbar finanspolitik.  

Det er vurderingen, at beskæftigelsen kan stige med 30.000 personer i fravær 
af flere arbejdsmarkedspolitiske tiltag. For at den forudsatte vækst i det of-
fentlige forbrug og lavere skat på arbejdsindkomst kan realiseres indenfor 
rammerne af en holdbar finanspolitik, kræves en yderligere stigning i beskæf-
tigelsen på 55.000 personer. Fremskrivningen indebærer dermed en samlet 
stigning i beskæftigelsen på 85.000 personer fra 2000 frem til 2010 og er 
derved ikke en prognose, men et kravforløb, der forudsætter yderligere tiltag 
til realisering af den forudsatte stigning. 

Forudsætningerne bag fremskrivningen er ændret i forhold til Økonomisk 
Redegørelse, januar 2002, idet der blandt andet foreligger en ny befolknings-
prognose, der er udarbejdet en ny konjunkturvurdering, og de langsigtede 
krav til finanspolitikken er genberegnet, jf. kapitel 5. Derudover er Finans-
lovsforslaget for 2003 og resultatet af forhandlingerne om handlingsplanen 
Flere i arbejde  indarbejdet i fremskrivningen, jf. boks 4.1.

Den finanspolitiske prioritering i det mellemfristede forløb er som udgangs-
punkt uændret i forhold til fremskrivningen i ØR02, januar, og skal ses i 
sammenhæng med, at der først i foråret 2003 tages endelig stilling til en mu-
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lig størrelse og sammensætning af en nedsættelse af skatten på arbejdsind-
komst fra 2004. 

Boks 4.1. Reviderede beregningsforudsætninger i forhold til ØR02, januar 

• Finanslovsforslaget for 2003 er indregnet. 
• Revideret befolkningsprognose. 
• Ny vurdering af konjunkturudsigterne, jf. ØR02, august.
• De langsigtede krav til finanspolitikken er genberegnet. 
• Handlingsplanen Flere i arbejde er indarbejdet. 

Den nye befolkningsprognose indeholder imidlertid en lidt større befolk-
ningsvækst end tidligere. Det indebærer en større vækst i antallet af personer 
på overførselsindkomst og et større beregnet demografisk træk på det offent-
lige forbrug. Det modsvares af en opjustering af det befolkningsmæssige bi-
drag til arbejdsstyrken, således at kravene til overskud på de offentlige finan-
ser stort set er upåvirket af det nye befolkningsgrundlag. 

Stigningen i erhvervsdeltagelsen er reduceret en anelse, hvilket afspejler re-
vurderingen af de offentlige finanser, herunder at arbejdstiden mod forvent-
ning steg fra 2000 til 2001. Den forudsatte stigning i beskæftigelsen fra 2000 
til 2010 er derfor 85.000 personer – mod 87.000 personer i januar – fordelt 
med 50.000 personer i den private sektor og 35.000 i den offentlige sektor, 
mens antallet af udførte arbejdstimer vokser med 1½ pct. – mod knap ½ pct. 
i januar. 

Skattestoppet indebærer, at ingen skat eller afgift må stige, uanset om den er 
fastsat i procentstørrelse eller i kronebeløb. Desuden lægges loft for den no-
minelle ejendomsværdiskat. Nominalprincippet for punktafgifter og ejen-
domsværdiskat – som beregningsteknisk er forudsat videreført til 2010 –  
indebærer et fald i den betalte skat på ¾ pct. af BNP i 2002-niveau sammen-
lignet med et forløb, hvor punktafgifter fastsat i kronebeløb øges i takt med 
priserne. I fremskrivningen er der som en beregningsteknisk forudsætning 
desuden indregnet et beløb til lavere skat på arbejdsindkomst. 

Udover at sikre, at der ikke sker skatteforhøjelser i det kommende tiår, spiller 
skattestoppet en central rolle i forhold til at realisere målsætningen om mo-
derat vækst i det offentlige forbrug, fordi skattestoppet lægger op til en skar-
pere prioritering af udgifterne, som medvirker til at bryde tendensen til drift 
i de faktiske udgifter i forhold til budgetterne. Med målsætningen om fortsat 
gældsnedbringelse er tilpasningen ved eventuelle negative afvigelser i de sam-
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fundsøkonomiske forudsætninger endvidere i højere grad overført til de of-
fentlige udgifter frem for beskatningen. 

Som nævnt stiger væksten i skattegrundlag og overførselsudgifter automatisk 
i forhold til forløbet i ØR02, januar, som følge af nyt befolkningsgrundlag. 
Samtidig vil det demografisk betingede træk på den offentlige service øges. 

Med samme stigning i den reale offentlige service pr. bruger som forudsat i 
Danmark 2010 fremskrivningen skal det reale offentlige forbrug i gennem-
snit vokse med knap ¾ pct. årligt i perioden 2006 til 2010. I forhold til tid-
ligere indebærer det en mindre opjustering på ¼ pct.enhed af realvæksten i 
det offentlige forbrug i perioden 2006 til 2010. Frem til 2005 kan det reale 
offentlige forbrug fortsat vokse med 1 pct. årligt samtidig med, at der bereg-
ningsteknisk indregnes et beløb til lavere skat på arbejdsindkomst på ¼ pct. 
af BNP.

Fastholdes i stedet en realvækst i det offentlige forbrug på ½ pct. fra 2006 til 
2010 kan der i stedet indregnes et større beløb til lavere skat på arbejdsind-
komst på ½ pct. af BNP. Modstykket er en mindre vækst i de reale offentlige 
servicestandarder end tidligere forudsat. I begge tilfælde kræves, at de ambi-
tiøse mål for ledighed og arbejdsstyrke realiseres. 

I fremskrivningen undersøges forudsætningerne for at nå en række sam-
fundsøkonomiske målsætninger, som er centrale for at sikre en stabil øko-
nomisk udvikling samtidig med, at dansk økonomi er velforberedt, når stig-
ningen i antallet af ældre sætter ind efter 2010, jf. boks 4.2.

Boks 4.2. Samfundsøkonomiske forudsætninger til 2010 

• Overskud på de offentlige finanser på i gennemsnit 1½-2½ pct. af BNP. Det sikrer 
en holdbar finanspolitik og indebærer omtrent en halvering af den offentlige ØMU-
gæld i pct. af BNP fra 2000 til 2010. 

• Fremgang i erhvervsdeltagelsen og nedbringelse af den strukturelle ledighed, således 
at beskæftigelsen kan øges med 85.000 personer fra 2000 til 2010. 

• Skattestop. 
• Vækst i det offentlige forbrug på 1 pct. om året i perioden 2002-05 og ½ eller ¾ 

pct. om året i perioden 2006-10. 
• Lavere skat på arbejdsindkomst fra 2004 og frem. 
• Udlicitering og effektivisering af den offentlige sektor. 
• Lav og stabil inflation i underkanten af 2 pct. om året.
• Gode rammevilkår for privat opsparing, som sammen med overskud på de offent-

lige finanser sikrer løbende nedbringelse af udlandsgælden.
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4.2. Forudsætninger for fremskrivningen til 2010 

Arbejdsmarkedet og produktionsmulighederne 
Det er forudsat, at arbejdsstyrken vokser med 65.000 personer fra 2000 til 
2010, mens ledigheden gradvist reduceres fra ca. 5¼ pct. af arbejdsstyrken i 
2000 til 4½ pct. af arbejdsstyrken i 2010, svarende til et fald på 20.000 per-
soner. Samlet indebærer det en stigning i beskæftigelsen på 85.000 personer i 
perioden 2000-2010. 

Den forudsatte stigning i beskæftigelsen skal ses i sammenhæng med, at den 
demografiske udvikling isoleret set medfører et fald i arbejdsstyrken på 
53.000 personer frem til 2010. Lavere ledighed og stigende erhvervsdeltagel-
se skal derfor give et samlet bidrag på 138.000 personer for, at målet nås. 
Stigende erhvervsdeltagelse giver det største bidrag på 118.000 personer, jf. 
tabel 4.1.

Tabel 4.1. Stigning i beskæftigelsen fra 2000 til 2010 
 ØR02, januar FR02

-------------- 1.000 personer ------------
Befolkningsudvikling ........................................ -66 -53 
Større erhvervsdeltagelse.................................... 132 118 
Lavere ledighed ................................................. 20 20 
Stigning i beskæftigelse...................................... 87 85 

Kilde: Egne beregninger.

Det er vurderingen, at beskæftigelsen samlet set kan stige med omtrent 
30.000 personer fra 2000 til 2010 i fravær af yderligere økonomisk politiske 
tiltag. Det svarer til, at stigende erhvervsdeltagelse i de enkelte årgange m.v. 
samt faldende ledighed kan ventes at give et bidrag svarende til 80-85.000 
personer i kraft af allerede besluttede initiativer, jf. tabel 4.2.

Den skønnede udmøntede beskæftigelsesfremgang på knap 30.000 personer 
skal især ses i lyset af det stedfundne fald i tilgangen til førtidig tilbagetræk-
ning og gennemførte reformer af blandt andet overgangsydelse, efterløn og 
førtidspension. Desuden er indregnet virkninger af udvidet barselsorlov, 
støtte til pasning i eget hjem og en lidt større underliggende stigning i tilgan-
gen til efterløn og førtidspension end tidligere antaget. Endelig er forudsat, at 
initiativerne i forbindelse med Flere i arbejde samlet giver et bidrag til beskæf-
tigelsesfremgangen på i størrelsesordnen 10.000 personer, heraf halvdelen 
som større arbejdsstyrke og halvdelen som lavere ledighed, jf. kapitel 3.  
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For at realisere de mellemfristede mål kræves derfor et yderligere bidrag til 
beskæftigelsen på godt 55.000 personer, heraf hovedparten i form af større 
arbejdsstyrke. Det omfatter mulige bidrag fra blandt andet forbedret integra-
tion af indvandrere på arbejdsmarkedet, hurtigere gennemstrømning i ud-
dannelsessystemet samt en styrket seniorpolitik. 

Tabel 4.2. Udmøntet og ikke-udmøntet krav til stigning i beskæftigelse fra 
2000 til 2010 
 ØR02, januar FR02 

--------- 1.000 personer -------
Befolkningsudvikling ..................................................... -66 -53 
Udmøntet stigning i erhvervsdeltagelse........................... 79 77 
 - Heraf pga. Flere i arbejde ............................................. - 5
Lavere ledighed pga. Flere i arbejde ................................. - 5 
Udmøntet stigning i beskæftigelse .................................. 14 29 
Ikke-udmøntet krav til stigning i erhvervsdeltagelse........ 53 41 
Ikke-udmøntet krav til lavere ledighed ........................... 20 15 
Ikke-udmøntet stigning i beskæftigelse ........................... 73 56 
Samlet stigning i beskæftigelse........................................ 87 85 

Kilde: Egne beregninger. 

Det ikke-udmøntede krav er omtrent 17.000 personer mindre end i januar, 
hvilket skal ses i lyset af Flere i arbejde og en række modsatrettede virkninger, 
herunder en lidt større underliggende tilgang til efterløn. Kravet til stignin-
gen i erhvervsdeltagelsen er derudover aflastet noget i lyset af revurderingen 
af de offentlige finanser, herunder at den gennemsnitlige arbejdstid i 2001 er 
steget med 0,6 pct. mod et forventet fald på 0,5 pct. I sammenhæng med 
opjusteringen af befolkningsvæksten er væksten i antallet af udførte arbejds-
timer større end i FR01 og ØR02, januar, jf. tabel 4.3.

Tabel 4.3. Sammenligning af vækst i antal udførte arbejdstimer, 2000-10 
 Gennemsnitlig 

arbejdstid 
Beskæftigelse Antal udførte 

arbejdstimer 
----------------------- Samlet stigning, pct. --------------------- 

FR01 ................................ -3,0 3,7 0,7 
ØR02, januar.................... -2,7 3,2 0,4
FR02 ................................ -1,6 3,2 1,5 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

Forudsætningen om at nå et ledighedsniveau på 4½ pct. af arbejdsstyrken i 
2010 indebærer, at ledigheden altovervejende er af kortere varighed og mod-
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svares af jobskifte og særlige forhold som dagpenge under ferie, midlertidig 
hjemsendelse, supplerende dagpenge m.v. Det vil stille store krav til arbejds-
markedets funktionsmåde. De gennemførte strukturforbedringer i 
1990’erne, inklusive målretningen af den aktive arbejdsmarkedspolitik og 
skærpede rådigheds- og optjeningskrav, skal således bevares fuldt ud samtidig 
med, at der bygges videre i samme retning, jf. også Flere i arbejde. Skal et så 
lavt ledighedsniveau realiseres som gennemsnit, vil det også kræve, at et 
mærkbart konjunkturtilbageslag undgås i perioden frem til 2010.  

Et forudsat fald i den gennemsnitlige arbejdstid frem mod 2010 reducerer 
isoleret set det effektive arbejdsudbud i fremskrivningen. Stigningen i antallet 
af ældre og helt unge i arbejdsstyrken medfører en reduktion i den gennem-
snitlige arbejdstid, idet de som gennemsnit arbejder mindre end andre. Det 
er således forudsat, at den gennemsnitlige arbejdstid – under forudsætning af 
uændret aftalt arbejdstid efter 2004 – vil falde med godt 1½ pct. fra 2000 til 
2010, jf. tabel 4.4.

Tabel 4.4. Bidrag til vækst i antal udførte arbejdstimer 
2000 2003 2005 2010 2000-10

------------------- Pct. af arbejdsstyrken ------------------- 
Ledighed................................. 5,3 4,9 4,9 4,5 -0,8 

----------------------- 1.000 personer ----------------------- 
Ledighed................................. 150 142 142 130 -20 
Arbejdsstyrke .......................... 2.856 2.880 2.897 2.921 65 
Beskæftigelse ........................... 2.705 2.738 2.755 2.791 85 

--------------- Timer pr. person --------------- Vækst 
Gennemsnitlig årlig arb.tid ..... 1.539 1.539 1.531 1.515 -1,6 

------------------- Mio. timer ------------------ Vækst 
Arbejdsudbud ......................... 4.395 4.433 4.434 4.424 0,7 
Beskæftigelse ........................... 4.163 4.215 4.216 4.227 1,5 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

På trods af faldet i arbejdstiden vil stigende arbejdsstyrke og faldet i ledighe-
den indebære, at beskæftigelsen målt i timer (antallet af udførte arbejdstimer)  
vokser med 1½ pct. fra 2000 til 2010. 

Det er beregningsteknisk forudsat, at timeproduktiviteten for private by-
erhverv øges med 2 pct. årligt, hvilket svarer til det historiske gennemsnit 
siden 1980. Udviklingen siden 1980 er blandt andet præget af meget høj 
målt produktivitetsvækst i 1994, som trækker gennemsnittet op. Ses bort 
herfra, kan væksten opgøres til 1,6 pct. årligt i perioden i gennemsnit. 
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Produktivitetsvæksten er i fremskrivningsperioden ca. 0,5 pct.enheder højere 
end den realiserede produktivitetsvækst gennem de seneste 6 år. For hele den 
private sektor regnes på den baggrund med en produktivitetsvækst på 2¼ 
pct. årligt, hvilket er 0,5 pct.enheder mere end i euroområdet i de seneste 6 
år og 0,3 pct.enheder højere end i USA i samme periode, jf. tabel 4.5.

Tabel 4.5. Timeproduktivitet 
 1980-

93
1995-

00
1980-

00
1980-
001)

2001-
03

2004-
10

---------------------- Årlig stigning, pct. ---------------------- 
Private byerhverv ................. 1,7 1,5 2,0 1,6 1,6 2,0 
Privat sektor......................... 2,1 1,9 2,4 2,0 1,6 2,2 
Hele økonomien .................. 1,7 1,5 2,0 1,6 1,2 1,8 
Privat sektor, euroområdet ... - 1,7 - - - - 
Privat sektor, USA ............... - 1,9 - - - - 

Anm: BVT i den offentlige sektor er som opgjort i nationalregnskabet i nogle perioder 
vokset mere end antallet af udførte arbejdstimer i sektoren, især i første halvdel af 
1990’erne. I perioden 1995-00 har væksten i de to begreber dog været parallel. 
En eventuel forskel er ikke et mål for produktivitetsvæksten i den offentlige sek-
tor, da realvæksten i det offentlige forbrug ikke sigter mod at måle værdien af 
produktionen, men forbruget af ressourcer. I fremskrivningen er det antaget, at 
det offentlige BVT i faste priser stiger i takt med antal udførte offentlige arbejds-
timer. Afhængigt af nationalregnskabets konkrete beregning af prisudviklingen 
kan der forekomme afvigelser, som igen kan øge væksten i BVT sammenlignet 
med forbruget af arbejdskraft. En sådan effekt vil teknisk forøge væksten i det of-
fentlige forbrug og det målte BNP, men spiller ingen rolle for de offentlige udgif-
ter, skattetrykket eller samfundsøkonomien i øvrigt. 

1)   Eksklusive den ekstraordinært høje produktivitetsvækst i 1994, der kan være 
delvist overvurderet som følge af et databrud i opgørelsen af den gennemsnitlige 
arbejdstid. 

Kilde: ADAM’s databank samt OECD, Economic Outlook 71, 2002. 

Det er meget vanskeligt at vurdere den underliggende vækst i produktivite-
ten, som drives af en lang række forhold. I de senere år har interessen især 
samlet sig om nye teknologier inden for specielt IT samt globaliseringen af 
produktion og handel som centrale drivkræfter. Hvorvidt disse forhold kan 
bidrage til et varigt løft i produktivitetsvæksten er usikkert, fordi bidrag fra 
andre forhold kan svækkes og dermed trække modsat.  

Den forudsatte vækst i produktiviteten skal endvidere ses i sammenhæng 
med, at stigningen i uddannelsesomfanget afdæmpes, hvilket isoleret set 
skønnes at medføre en svag afdæmpning af vækstpotentialet, jf. Finansredegø-
relse 2001. Desuden gælder, at den antagne stigning i beskæftigelsen som 
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følge af højere erhvervsdeltagelse omfatter grupper, som i gennemsnit har et 
produktivitetsniveau, der ligger under gennemsnittet. 

Sandsynligheden for at nå den forudsatte stigning vil styrkes med en markant 
strukturpolitisk indsats. Initiativerne i forlængelse af regeringens vækststrate-
gi Vækst med Vilje, Regeringen 2002, vil bidrage til at øge produktiviteten. 
Det er vigtige bidrag til at realisere den forudsatte produktivitetsvækst på 2¼ 
pct. for den private sektor som helhed, som er i overkanten af de seneste 
erfaringer fra Danmark og udlandet. 

Vækststrategien består af konkrete initiativer samt strategi og målsætninger 
på en række områder, der er af væsentlig betydning for produktivitetsvæk-
sten. Det er vanskeligt at vurdere størrelsen af virkningerne af den samlede 
indsats. Det er målsætningen løbende at følge op på og justere strategien, så 
den bidrager til at løfte produktiviteten. 

Højere produktivitet er den væsentligste drivkraft bag fortsat fremgang i 
produktion og velstand, jf. boks 4.3. Derimod vil større produktivitetsvækst 
som udgangspunkt ikke styrke de offentlige finanser, selvom skatteindtæg-
terne vokser, når produktiviteten og dermed indkomsterne øges. Modstykket 
hertil er, at udgifterne stiger i nogenlunde samme omfang, fordi næsten alle 
offentlige udgifter reguleres med lønudviklingen i den private sektor i kraft af 
satsreguleringen og offentlige overenskomster.

En større BNP-vækst som følge af større vækst i produktiviteten kan derfor 
ikke forventes at styrke de offentlige finanser og forbedrer ikke mulighederne 
for lavere skat eller større udgifter til offentligt forbrug i pct. af BNP. Om-
vendt er fremskrivningen også robust overfor en mindre produktivitetsvækst 
end forudsat. Det er derfor heller ikke af betydning for de offentlige finanser, 
om den faktiske produktivitetsvækst efterfølgende viser sig at blive lidt større 
eller lidt mindre end forudsat i fremskrivningen. 
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Boks 4.3. Virkning af ændret produktivitetsvækst 
Ændringer i produktivitetsvæksten har betydelige konsekvenser for velstand og forbrug, 
især hvis de gentages over en længere årrække. Forudsættes en højere eller mindre vækst 
i produktiviteten i den private sektor svarende til en virkning på ¼ pct. om året for 
BNP pr. udført arbejdstime i den samlede økonomi påvirkes væksten i BNP tilsvaren-
de, jf. tabel a. Tabellen viser et stiliseret regneeksempel på virkningerne af en isoleret 
årlig ændring af den danske produktivitetsvækst i perioden 2004-10. I eksemplet er 
ikke taget højde for eventuelle tidsforsinkelser i gennemslaget på produktion og efter-
spørgsel. 

Tabel a. Virkning af ændret produktivitetsvækst, svarende til ¼ pct.enhed i realt 
BNP pr. arbejdstime i perioden 2004-10 

Højere produktivitetsvækst Lavere produktivitetsvækst
Gnst. årlig  
ændring 

Ændring i 
2010

Gnst. årlig 
ændring 

Ændring i 
2010

BNP, realt............................. ¼ 1¾ -¼  -1¾  
Antal udførte arbejdstimer .... 0 0 0 0 
Privat forbrug, realt............... 0,13 1 -0,13 -1 
Offentlige finanser ................ - Ca. 0 - Ca. 0 

Anm.: Den gennemsnitlige årlige ændring angiver påvirkningen af den årlige vækstrate 
i pct., mens ændringen i 2010 angiver påvirkningen af niveauet i 2010 i pct. På-
virkningen af de offentlige finanser er i pct. af BNP. 

En højere vækst i produktiviteten øger realindkomsterne, fordi stigningen i priserne 
afdæmpes sammenlignet med lønstigningerne. Tilsvarende vil en lavere produktivitets-
vækst dæmpe reallønnen. Da der er antaget isolerede danske ændringer i produktivite-
ten – og dermed uændrede importpriser – er den resulterende effekt på det private 
forbrug mindre end effekten på BNP. Forskellen er ændringer i nettoeksport og inve-
steringer. Antages alternativt en parallel ændring i produktiviteten i Danmark og ud-
landet ville det private forbrug påvirkes i samme relative omfang som BNP. 

En højere eller mindre produktivitetsvækst påvirker imidlertid stort set ikke de offentli-
ge finanser, idet skattegrundlaget og de offentlige udgifter påvirkes parallelt. 

Finanspolitikken 
Skattestoppet indebærer, at ingen skat eller afgift må stige, uanset om den er 
fastsat i procentstørrelse eller i kronebeløb. Desuden lægges loft for den no-
minelle ejendomsværdiskat, mens den gennemsnitlige kommunale skattepro-
cent fra og med 2003 er forudsat uændret i forhold til 2002.  

Nominalprincippet for punktafgifter og ejendomsværdiskat indebærer, at 
indtægterne fra disse områder stiger mindre end nominelt BNP og de offent-
lige udgifter, som med de givne regler automatisk stiger, når lønninger og 
priser stiger. Denne fastfrysning af ejendomsværdiskat og punktafgifter i faste 
kronebeløb vil isoleret set reducere skatteindtægterne med ca. ¾ pct. af BNP 
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i 2002-niveau frem til 2010. Det er udtryk for en skattenedsættelse, fordi det 
betalte beløb falder i forhold til indkomsterne. Provenuneutrale skatteom-
lægninger kan foretages inden for rammerne af skattestoppet i det omfang, 
der er tale om en nødvendig omlægning af hensyn til en EU-beslutning, idet 
sådanne omlægninger dog ikke må indebære større skatteprovenu.  

I fremskrivningen er det som i ØR02, august, forudsat, at provenutabet i 
forbindelse med imødegåelse af 24-timers reglens ophør er finansieret. Der er 
beregningsteknisk ikke indregnet en effekt, netto, på forbrugerpriserne. 

Med samme vækst i de reale offentlige servicestandarder som i tidligere frem-
skrivninger skal det reale offentlige forbrug i gennemsnit vokse med 1 pct. 
årligt i perioden 2002-05 og omtrent ¾ pct. årligt i perioden 2006-10. Det 
svarer omtrent til væksten i de to foregående fremskrivninger, idet der dog 
for perioden 2006-10 er tale om en mindre opjustering på knap ¼ 
pct.enhed. 

Fastholdes målsætningen fra tidligere om realvækst i det offentlige forbrug på 
½ pct. årligt i perioden 2006-10, kan der i stedet indregnes et beløb til lavere 
skat på arbejdsindkomst på ½ pct. af BNP, jf. tabel 4.6.

Tabel 4.6. Realvækst i offentligt forbrug og lavere skat på arbejdsindkomst 
 Reale standarder 

som i DK20101) 
Realvækst som i 

DK20101) 

Realvækst i det offentlige forbrug, 2002-05 ........... 1 1 
Realvækst i det offentlige forbrug, 2006-10 ........... ¾ ½ 
Lavere skat på arbejdsindkomst, pct. af BNP......... ¼ ½ 

1)  Refererer til publikationen En holdbar fremtid – Danmark 2010, 2001. 
Kilde: Egne beregninger. 

En forøgelse af forbrugsvæksten i perioden 2006-10 afspejler, at væksten i 
det demografisk betingede træk på den offentlige service er øget på grund af 
større vækst i befolkningen i den nye befolkningsprognose. Forløbet indebæ-
rer derfor, at den årlige realvækst i det offentlige forbrug er ca. 0,6 
pct.enheder højere end væksten i antallet af brugere af den offentlige service 
(det demografiske træk) i perioden 2000-10. Dermed kan de såkaldte reale 
standardforbedringer opgøres til 0,6 pct. årligt i gennemsnit, hvilket er 
uændret i forhold til ØR02, januar, jf. tabel 4.7.



Kapitel 4 – Dansk økonomi til 2010 

Finansredegørelse 2002  November 2002 135
 

Med en realvækst i det offentlige forbrug på ½ pct. årligt i perioden 2006-10 
vil de reale standardforbedringer udgøre 0,5 pct.enheder i gennemsnit i peri-
oden 2000-10. Dermed vil de stige mindre end tidligere, jf. tabel 4.7.  

Tabel 4.7. Realvækst i det offentlige forbrug  
   2001-

03
2004-

05
2006-

10
2001-

10
  ------------ Realvækst, pct. ------------
FR01 ................................................................... 1,4 1,0 0,5 0,9 
ØR02, januar....................................................... 1,2 1,0 0,5 0,8 
Demografisk træk på service................................. 0,4 0,2 0,2 0,31) 

Reale standarder, ØR02....................................... 0,8 0,8 0,3 0,6 

Reale standarder som i DK2010........................... 1,1 1,0 0,7 0,9 
Realvækst som i DK2010..................................... 1,1 1,0 0,5 0,8 
Demografisk træk på service................................. 0,6 0,4 0,2 0,31) 

Reale standarder, reale standarder som DK2010... 0,6 0,6 0,5 0,6 
Reale standarder, realvækst som DK2010............. 0,6 0,6 0,3 0,5 

1)       Det demografiske træk på den offentlige service udgjorde gennemsnitligt 0,27 
pct. om året i ØR02, januar, mens det i FR02 udgør 0,34 pct. om året. 

Kilde: ADAM’s databank, DREAM’s befolkningsprognose og egne beregninger. 

Med uændret realvækstmålsætning falder de offentlige udgifter til løn og 
nettovarekøb – det offentlige forbrug – med ca. 0,2 pct. af BNP fra 2003 til 
2010. Ved uændrede reale standarder udgør det nominelle offentlige forbrug 
derimod en stort set konstant andel af BNP, hvilket svarer omtrent til forlø-
bet i både ØR02, januar, og FR01, jf. tabel 4.8.

Tabel 4.8. Udgifter til offentlig lønsum og nettovarekøb 
   2000 2003 2005 2010 
  ------------------- Pct. af BNP ------------------
FR01 ....................................................... 22,6 23,1 23,1 23,2 
ØR02, januar........................................... 22,9 23,2 23,3 23,2 
Reale standarder som i DK2010............... 22,9 23,3 23,4 23,3 
Realvækst som i DK2010......................... 22,9 23,3 23,4 23,1 

Kilde:  ADAM’s databank, DREAM’s befolkningsprognose og egne beregninger. 

Stigningen i det nominelle offentlige forbrug fra 2000 til 2010 indebærer, at  
de offentlige udgifter til lønsum og nettovarekøb pr. bruger af den offentlige 
service i store træk stiger i takt med lønudviklingen i den private sektor. Det 
indebærer en begrænset realvækst pr. bruger, men også at stigende (men i 
nationalregnskabet ikke målbar) effektivitetsfremgang i den offentlige sektor 
slår igennem som en yderligere stigning i kvaliteten af serviceydelserne, jf. 
boks 4.4 nedenfor.
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Forskelle i prioriteringen mellem offentlig forbrug og lavere skat er bereg-
ningsteknisk forudsat modsvaret af en forskel i væksten i det reale nettovare-
køb. Med uændrede reale servicestandarder vokser det reale nettovarekøb i 
gennemsnit med 2 pct. årligt i perioden 2006-10, mens det med uændret 
realvækstmålsætning vokser med 1,4 pct. årligt, jf. tabel 4.9.

Tabel 4.9. Forudsætninger om det offentlige nettovarekøb 
1995-00 2001-03 2004-05 2006-10 2001-10

 ------------------ Årlig realvækst, pct. ------------------ 
Reale standarder som i DK2010.... 4,2 3,3 2,8 2,0 2,5 
Realvækst som i DK2010.............. 4,2 3,3 2,8 1,4 2,2 

-------------- Pct. af BNP, niveau i slutår ------------- 
Reale standarder som i DK2010.... 6,2 6,3 6,4 6,4 6,4 
Realvækst som i DK2010.............. 6,2 6,3 6,4 6,1 6,1 

------ Pct. af offentlig forbrug1), niveau i slutår ------ 
Reale standarder som i DK2010.... 26,9 27,1 27,3 27,2 27,2 
Realvækst som i DK2010.............. 26,9 27,1 27,3 26,6 26,6 

1) Offentlige udgifter til lønsum og nettovarekøb. 
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Forudsætningerne om realvæksten i det offentlige forbrug er derudover af-
stemt med en stigning i den offentlige beskæftigelse på 35.000 personer fra 
2000 til 2010, jf. tabel 4.10. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst i 
beskæftigelsen på 3-4.000 personer.  

Tabel 4.10. Forudsætninger om det offentliges forbrug og investeringer
1995-00 2001-03 2004-05 2006-10 2001-10 
---------------- Årlig ændring, 1.000 personer --------------- 

Offentlig beskæftigelse ........ 10,6 4,5 4,3 2,6 3,5 
---------------------- Årlig realvækst, pct. ---------------------- 

Offentlige investeringer....... 3,3 2,5 2,0 2,0 2,2 
Offentlig beskæftigelse ........ 1,1 0,5 0,5 0,3 0,4 
Antal udførte arbejdstimer .. 1,2 0,6 0,2 0,1 0,3 

------------------------ Årlig vækst, pct. ------------------------ 
Forbrugsdeflator ................. 2,5 3,1 3,2 3,1 3,1 
Implicit timelønsdeflator..... 2,9 4,0 3,9 3,8 3,9 
Løn i privat sektor............... 4,0 4,1 4,0 3,8 3,9 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Som følge af aftaler om flere feriefridage og ændret alderssammensætning er 
der indregnet et fald i den gennemsnitlige årlige arbejdstid på i gennemsnit 
0,2 pct. årligt fra 2000 til 2010. Det indebærer, at det samlede antal arbejds-
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timer i den offentlige sektor vokser med ca. 0,3 pct. pr. år i gennemsnit, 
hvilket omtrent svarer til det demografiske træk på den offentlige service. 

Derudover øges de offentlige investeringer med 2 pct. årligt. Det indebærer, 
at de offentlige investeringer udgør en nogenlunde konstant andel af BNP. 

Den forudsatte realvækst i nettovarekøbet giver herudover mulighed for køb 
af lidt flere personalekrævende tjenesteydelser i den private sektor. Eventuelle 
effektivitetsgevinster i den offentlige serviceproduktion kan desuden medvir-
ke til, at kvaliteten af den offentlige service kan vokse mere end den ressour-
cemæssige vækst i det offentlige forbrug. 

Den samlede realvækst i det offentlige forbrug kan dække over væsentlige 
omprioriteringer både mellem delsektorer og inden for mere afgrænsede en-
heder. Det er målsætningen, at rammen for realvækst i det offentlige forbrug 
blandt andet skal målrettes de borgernære serviceområder i amter og kom-
muner, herunder sundhed, pleje og uddannelse. Der er i 2002 og 2003 tilve-
jebragt ekstra plads til realvækst i forbruget i amter og kommuner ved at 
reducere det statslige forbrug. I 2002 og 2003 forventes således en reduktion 
i statens forbrug på 1,0 pct. om året i gennemsnit. Omprioriteringen giver 
mulighed for en realvækst i forbruget i amter og kommuner på 1,9 pct. om 
året i gennemsnit i 2002 og 2003, jf. tabel 4.11.

Tabel 4.11. Fordeling af vækst i det offentlige forbrug, 2001-03 
 2001 2002 2003 2002-03 

--------------------- Årlig realvækst, pct. ----------------- 
Offentligt forbrug ..................... 1,2 1,3 0,7 1,0 
 - stat ........................................ 3,0 -1,7 -0,4 -1,0 
 - amter og kommuner .............. 0,5 2,6 1,1 1,9 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Den stigning i beskæftigelsen, som forudsættes realiseret i fravær af nye initi-
ativer på arbejdsmarkedet, indebærer i sig selv et finanspolitisk råderum på 
ca. 0,7 pct. af BNP, jf. tabel 4.12. Dermed er der som udgangspunkt fuld 
dækning for virkningerne af nominalprincippet i skattestoppet, mens den 
forudsatte realvækst i det offentlige forbrug ikke kan dækkes alene af de ud-
møntede krav til beskæftigelsen. 
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Tabel 4.12. Bidrag til holdbarheden af finanspolitikken i 2003
 Reale standarder 

som i DK2010 
Realvækst 

som i DK2010 
------------ Pct. af BNP ------------ 

Holdbarhedsindikator i demografisk grundforløb1) .. -0,1 -0,1 
Finanspolitisk råderum fra udmøntet krav............... 0,7 0,7 
Skattestop2) ............................................................. -0,6 -0,6 
Realvækst i offentlige servicestandarder ................... -0,7 -0,5 
Holdbarhedsindikator i udmøntet forløb ................ -0,7 -0,5 
Finanspolitisk råderum fra ikke-udmøntet krav ....... 1,0 1,0 
Lavere skat på arbejdsindkomst ............................... -0,2 -0,4 
Holdbarhedsindikator i FR02-forløb....................... 0,1 0,1 

1) Baseret på et forløb med uændrede reale standarder, jf. boks 4.4. 
2) Skattestoppet reducerer isoleret set de offentlige skatteindtægter med ¾ pct. af 

BNP i 2002-niveau frem mod 2010. Beregnet som en fast årlig udgift (nutids-
værdi) med udgangspunkt i 2003 modsvarer skattestoppet 0,6 pct. af BNP af det 
finanspolitiske råderum i forhold til et forløb med prisindeksering af punktafgif-
terne m.v. 

Kilde:  Egne beregninger, jf. kapitel 5. 

Realvæksten i de offentlige servicestandarder og lavere skat på arbejdsind-
komst fra 2004 og frem skal derfor sikres af den ikke-udmøntede stigning i 
beskæftigelsen. Realiseres denne beskæftigelsesstigning kan holdbarheden i 
FR02-forløbet beregnes til 0,1 pct. af BNP, jf. boks 4.4. Finanspolitikken 
sikrer dermed, at der ikke overvæltes et stramningsbehov på fremtidige gene-
rationer. 
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Boks 4.4. Betydninger af væksten i det offentlige forbrug 
Med en stiliseret forudsætning om vækst i det nominelle offentlige forbrug pr. bruger 
svarende til lønudviklingen (dvs. lønregulerede standarder) er der en vis realvækst i det 
offentlige forbrug pr. bruger, fordi priserne på offentligt nettovarekøb vokser langsom-
mere end lønningerne (der er forudsat at følge lønudviklingen i den private sektor).  

Uændrede reale servicestandarder indebærer en lidt mindre vækst, idet det reale offentli-
ge forbrug pr. bruger er konstant, så forbruget vokser i takt med det demografiske træk. 
Dermed vil udgiften pr. bruger vokse langsommere end lønningerne (fordi prisen på 
det offentlige nettovarekøb vokser langsommere end lønningerne), og det offentlige 
forbrug vil gradvist falde som andel af BNP. I et forløb med uændrede reale service-
standarder vil den demografiske udvikling medføre et fald i de offentlige udgifter til 
lønsum og nettovarekøb på 0,8 pct. af BNP fra 2000 til 2010, jf. tabel a.

Tabel a. Offentlig lønsum og nettovarekøb under forskellige antagelser 
2000 2003 2005 2010 

---------------------- Pct. af BNP -------------------- 
Reale standarder som i DK2010........ 22,9 23,3 23,4 23,3 
Realvækst som i DK2010.................. 22,9 23,3 23,4 23,1 
Lønregulerede servicestandarder ........ 22,9 23,0 23,1 23,3 
Uændrede reale standarder ................ 22,9 22,9 22,8 22,1 

Beregningen af finanspolitikkens holdbarhed er efter 2010 baseret på en forudsætning 
om lønregulerede servicestandarder. I et demografisk grundforløb med uændret ledig-
hed og erhvervsdeltagelse samt konstante reale servicestandarder fra 2003 til 2010 kan 
den finanspolitiske holdbarhed – holdbarhedsindikatoren – i 2003 på den baggrund 
opgøres til -0,1 pct. af BNP. Hvis finanspolitikkens holdbarhed i stedet beregnes under 
forudsætning om lønregulerede servicestandarder i alle år efter 2003, kan holdbarheds-
indikatoren i grundforløbet beregnes til –1,1 pct. af BNP, jf. tabel b . Forskellen skyl-
des, at den forudsatte vækst i det nominelle offentlige forbrug fra 2003 til 2010 er 0,3-
0,5 pct. af BNP større ved lønregulerede standarder end med uændrede reale standar-
der. Uanset beregningsmetoden kan holdbarhedsindikatoren i kravforløbet opgøres til 
0,1 pct. af BNP. 

Tabel b. Holdbarhedsindikator og prioritering af finanspolitisk råderum i 2003 
 Reale stan-

darder som i 
DK2010 

Realvækst 
som i 

DK2010 

Lønregulere-
de

standarder 
------------------ Pct. af BNP ----------------- 

Holdbarhedsindikator i grundforløb1) ......... -0,1 -0,1 -1,1 
Vækst i offentlige servicestandarder ............ -0,7 -0,5 0,3 
Større beskæftigelse, skattestop m.v. ........... 0,9 0,7 0,9 
Holdbarhedsindikator i kravforløb ............. 0,1 0,1 0,1 

1) Beregnet i forhold til et forløb, hvor arbejdstid, ledighed og erhvervsdeltagelse 
(opdelt på køn, alder og herkomst) er uændret, jf. kapitel 5. 

Kilde:  Egne beregninger. 
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4.3. Hovedtræk af det mellemfristede forløb 

Forudsætninger om udviklingen i den internationale økonomi 
Væksten i udlandet ventes i den seneste konjunkturvurdering fra august at 
tiltage fra 1½ pct. i 2002 til knap 3 pct. i 2003. I 2004 ventes fortsat en gan-
ske pæn vækst i USA og EU og en samlet vækst i udlandet på omtrent 2½ 
pct., mens væksten forudsættes at aftage til ca. 2¼ pct. i 2005. Herefter er 
væksten forudsat at følge den underliggende vækst i produktionspotentialet 
på lidt over ca. 2,2 pct., jf. tabel 4.13.

Tabel 4.13. Udlandsforudsætninger 
1980-00 2001-03 2004-05 2006-10 2001-10 
-------------------- Årlig realvækst, pct. ------------------- 

BNP1)....................................... 2,5 2,0 2,4 2,2 2,2 
Eksportmarkeder1) .................... 5,8 2,9 4,8 4,4 4,0 
Standardiseret importkvote ...... 1,2 0,8 1,2 0,9 1,0 

---------------------- Årlig vækst, pct. --------------------- 
Timelønninger1) ....................... 5,3 3,1 3,8 3,8 3,6 
Prisen på industrivarer1)............ 2,6 0,5 1,5 1,5 1,2 
Bytteforhold, varer ................... 0,8 0,3 0,3 0,2 0,3 
Råoliepris, d.kr......................... 3,6 -6,0 1,0 1,0 -1,1 
Effektiv kronekurs.................... -0,6 1,1 0,0 0,0 0,3 
Statsobligationsrente, 10 år ---------------- Pct. enheder, niveau i slutår ------------- 
- Tyskland/euroområdet........... 5,3 5,2 5,5 5,6 5,6 
- USA ...................................... 6,1 5,5 5,9 6,0 6,0 

1) Handelsvægtet. 
Kilde: ADAM’s databank, Nationalbanken, OECD, Economic Outlook 71, 2002 og 

egne beregninger. 

Verdenshandlen vokser erfaringsmæssigt kraftigere end de enkelte landes 
produktion, hvilket afspejler virkningerne af øget international arbejdsdeling. 
Det er derfor forudsat, at eksportmarkedsvæksten ligger højere end BNP-
væksten i udlandet. Mervæksten i forhold til udlandets BNP modsvares af en 
årlig stigning i den standardiserede importkvote for varer på ca. 1 pct. 

Højere eksportmarkedsvækst har generelt kun marginal betydning for BNP-
væksten i Danmark på mellemfristet sigt. Det skyldes, at BNP-væksten er 
bestemt af den underliggende vækst i produktionspotentialet. Større vækst i 
udlandet end forudsat vil derfor på mellemlangt sigt i stedet slå ud i en for-
bedring af bytteforholdet og dermed større mulig vækst i det private forbrug. 
Modstykket hertil er lavere nettoeksport i mængder (herunder større import) 
og derfor et tab af markedsandele. 
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Bytteforholdet for varer antages efter 2003 at blive forbedret med omtrent ¼ 
pct. årligt i gennemsnit. Det er en videreførelse af den historiske tendens i en 
mere afdæmpet størrelsesorden. Modstykket er et vist tab af markedsandele i 
mængder. 

Der er ikke forudsat ekstraordinære gevinster eller tab af eksportmarkedsan-
dele som følge af ændret lønkonkurrenceevne. Det skal ses i lyset af, at der i 
fremskrivningen er forudsat omtrent uændret lønkonkurrenceevne. 

Blandt andet i lyset af de seneste pengepolitiske lempelser ventes renten på 
den 10-årige statsobligation i Tyskland at være 5 pct. i 2002, mens der skøn-
nes en stigning til knap 5¼ pct. i 2003 på grund af den ventede kraftigere 
vækst. Frem til 2006 er forudsat en yderligere stigning til godt 5½ pct. 

Det dansk-tyske rentespænd for 10-årige statsobligationer har siden efteråret 
2000 i gennemsnit været ca. 0,30 pct.enheder. Det er ca. 0,15 pct.enheder 
mere end ventet ved deltagelse i eurosamarbejdet. Rentespændet til Tyskland 
forudsættes øget til ca. 0,5 pct.enheder frem mod 2006. Det svarer til en 
mérrente på 0,35 pct.enheder end ved deltagelse i eurosamarbejdet.  

Rentespændet kan i perioder være højere og lavere end 0,5 pct.enheder af-
hængigt af konjunkturudviklingen i Danmark og euroområdet samt udvik-
lingen på de finansielle markeder. Rentespændet vil i perioder med et balan-
ceret konjunkturforløb være lavere end det gennemsnitlige rentespænd, men 
i enkeltår med konjunkturtilbageslag kan rentespændet blive noget større end 
gennemsnittet. 

I den aktuelle situation trækker både rentens niveau i udlandet og de gode 
nøgletal for dansk økonomi i retning af et lavere rentespænd. Over en længe-
re periode må flere af disse faktorer imidlertid forventes at bevæge sig. Det 
mellemfristede rentespænd er fastlagt ud fra historiske sammenhænge mellem 
rentespænd, inflationsforskelle og andre forhold af betydning, jf. boks 4.5.
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Boks 4.5. Fremskrivning af rentespænd 
På mellemfristet sigt forventes rentespændet mellem danske og tyske 10-årige statsobli-
gationer at stabilisere sig på ca. 0,5 pct.enheder, jf. figur a og tabel a. Det er en redukti-
on på 0,15 pct.enheder i forhold til det tidligere skøn på 0,65 pct.enheder, jf. Finansre-
degørelse 2000 (FR00). Det vurderes, at det nuværende lave spænd på godt 0,3 
pct.enheder vil vokse i takt med, at den tyske økonomi oplever fornyet vækst. Tilpas-
ningen ventes at ske i perioden frem mod 2005. Herefter forudsættes, at spændet stabi-
liserer sig nær det beregnede ligevægtsniveau. 

Figur a. Faktisk og estimeret rentespænd 
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Fremskrivningen af rentespændet bygger 
på en analyse fra FR00, som viste, at rente-
spændet påvirkes af inflation (historisk, 
faktisk og forventet), historiske valuta-
kursordninger, betalingsbalanceunderskud 
og offentlig gæld. Derudover var konjunk-
tursituationen betydende (målt ved out-
putgab). Rentespændet er procyklisk, idet 
det mindskes i perioder med relativ høj 
vækst i Danmark i forhold til udlandet, 
mens det øges ved relativ lav vækst. De 
forklarende variable måles i forhold til 
tyske variable – og i tilfældet med gæld, 
betalingsbalance og outputgab også som 
pct. af BNP.  

Kilde: Som tabel a nedenfor.

Endelig påvirkes rentespændet af mere uforudsete forhold som f.eks., hvis nettoefter-
spørgslen efter danske statsobligationer af andre grunde ændres markant. Dette var 
tilfældet i efteråret 2001, da danske pensionskasser efterspurgte betydelige mængder 
lange danske statsobligationer, hvilket pressede rentespændet på disse ned. 

En væsentlig årsag til nedjusteringen af rentespændet på det lange sigt skal findes i 
forventningen om en mere gunstig offentlig gældsudvikling i Danmark end i Tyskland 
sammenlignet med tidligere. Endvidere bidrager forventningen om en bedre betalings-
balance også til et lavere spænd. På kort sigt er det primært de relativt højere danske 
vækstrater, der gør, at spændet er mindre end det strukturelle niveau, jf. tabel a.  

Tabel a. Dekomponering af estimeret rentespænd 
 2003 2004 2005 2006-2010 
Konstant ............................ 0,65 0,65 0,65 0,65 
Inflation ............................ 0,05 0,00 0,00 0,00 
Historisk inflation.............. 0,20 0,17 0,07 0,02 
Offentlig gæld.................... -0,11 -0,12 -0,13 -0,14 
BB.-underskud................... -0,05 -0,07 -0,08 -0,05 
Outputgab ......................... -0,42 -0,21 -0,05 0,00 
Estimeret spænd................. 0,32 0,42 0,47 0,48 

Anm.: Det er antaget, at prisstigningstakten på mellemfristet sigt er identisk i landene. 
Grundet afrunding summer delkomponenterne ikke nødvendigvis til totalen. 

Kilde:  OECD, tysk stabilitetsprogram, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Det mellemfristede forløb til 2010 
Det mellemfristede forløb forudsætter en tiltagende vækst gennem 2003, 
hvilket indebærer, at kapacitetsudnyttelsen i dansk økonomi – målt ved det 
såkaldte outputgab – kan forventes at forblive høj igennem 2003. Med bety-
delig usikkerhed er det på den baggrund forudsat, at outputgabet i 2004 er 
omtrent på niveau med 2003, hvorefter det gradvist aftager, således at det 
lukkes i 2006, og BNP følger væksten i produktionspotentialet. 

Den høje kapacitetsudnyttelse indebærer, at lønstigningstakten i 2004 og 
2005 vil være en anelse over lønstigningerne i udlandet, som er forudsat at 
vokse med 3,8 pct., jf. tabel 4.14.

Tabel 4.14. Outputgab og lønstigninger 
2002 2003 2004 2005 2006-10

   ------------------------- Pct. af BNP ---------------------- 
Outputgab ................................ 0,4 0,7 0,6 0,3 0,0 
   ----------------------- Pct.vis stigning -------------------- 
Timelønninger .......................... 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 

Kilde: Egne beregninger.

For hele perioden 2000-10 forudsættes en vækst i BNP på omtrent 1¾ pct. 
årligt, jf. tabel 4.15. Afdæmpningen af væksten sammenlignet med perioden 
1995-00 skyldes primært, at det kraftige fald i ledigheden i denne periode 
ikke kan gentages. 

Fremskrivningen indebærer en holdbar lønudvikling på ca. 3¾ pct. og for-
brugerprisstigninger på omkring 1¾ pct., der samlet indebærer en realløns-
fremgang på omtrent 2 pct. årligt i hele forløbet.  

Forbedringerne af strukturerne på arbejdsmarkedet og den forudsatte finans-
politik indebærer, at den (strukturelle) offentlige saldo i gennemsnit vil udvi-
se et overskud på 2,2 pct. af BNP i perioden 2002-10. De forudsatte over-
skud betyder, at den offentlige gæld omtrent halveres fra 2000 til 2010. 

Et voksende overskud på vare- og tjenestebalancen indebærer sammen med 
faldende renteudgifter, at betalingsbalancen forbedres i løbet af fremskriv-
ningen. Fortsatte overskud bidrager til en væsentlig reduktion af udlandsgæl-
den, som med forbehold for de normalt betydelige værdireguleringer kan 
vendes til nettotilgodehavender i løbet af perioden 2005-10. 
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Tabel 4.15. Samfundsøkonomiske nøgletal
1995-00 2001-03 2004-05 2006-10 2000-10 
---------------------- Gnst. årlig stigning, pct. ----------------- 

BNP, realt......................... 2,7 1,5 1,8 1,8 1,7 
Forbrugerprisdeflator ........ 2,3 2,2 1,6 1,7 1,8 
Nettoprisdeflator............... 1,9 2,0 1,9 1,8 1,9 
Timeløn............................ 4,0 4,1 4,0 3,8 3,9 

---------- 1.000 personer, niveau i slutår ------- Ændring 
Beskæftigede ..................... 2705 2738 2755 2791 85 
- Privat.............................. 1882 1902 1910 1933 50 
- Offentlig......................... 823 837 845 858 35 
Arbejdsstyrke .................... 2856 2880 2897 2921 65 
Ledighed........................... 150 142 142 130 -20 

------------ Pct. af BNP, niveau i slutår --------- Ændring 
Offentlig saldo .................. 2,5 2,2 2,4 2,2 -0,3 
Betalingsbalance................ 1,6 2,4 2,6 3,0 1,4 
Offentlig ØMU-gæld........ 46,8 42,1 36,7 26,0 -20,8 
Udlandsgæld ..................... 13,7 10,9 5,0 -8,9 -22,6 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

Set over hele fremskrivningsperioden bidrager nettoeksporten ikke til væk-
sten i BNP. I sidste halvdel af forløbet giver nettoeksporten et negativt bi-
drag, idet den forudsatte stigning i blandt andet bytteforholdet og faldende 
nettorentebetalinger til udlandet betyder en kraftigere fremgang i indkom-
sterne og dermed større vækst i det private forbrug end i BNP. Det muliggør 
en stigning i den private indenlandske efterspørgsel fra 2006-10, som er stør-
re end stigningen i BNP og produktionspotentialet, jf. tabel 4.16.

Tabel 4.16. Bidrag til produktionspotentialet og BNP  
   1995-00 2001-05 2006-10 2001-10 

   ----------------- Årlig realvækst, pct. ---------------- 
Vækst i produktionspotentiale ............  2,5 1,8 1,9 1,8 
heraf bidrag fra:     
 - Timeproduktivitet .......................  1,5 1,4 1,8 1,6 
 - Strukturel ledighed ......................  0,9 0,1 0,1 0,1 
 - Arbejdsstyrke ...............................  0,0 0,3 0,2 0,2 
 - Arbejdstid....................................  0,1 -0,1 -0,2 -0,2 

----------------- Årlig realvækst, pct. ---------------- 
Vækst i BNP ....................................  2,7 1,6 1,8 1,7 
heraf bidrag fra:     
 - Indenlandsk efterspørgsel .............  2,8 1,6 1,9 1,7 
 - Nettoeksport................................  -0,1 0,1 -0,1 0,0 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Væksten i den private sektors reale disponible indkomster er således lidt stør-
re end væksten i BNP og produktionspotentialet. Det skyldes dels den forud-
satte forbedring af bytteforholdet samt skattestoppets reduktion af den reale 
afgiftsbelastning, og dels lavere direkte skatter. Samlet vil disse forhold bidra-
ge med ca. ¼ pct.enhed til væksten i de reale disponible indkomster fra 2000 
til 2010, jf. tabel 4.17.

Tabel 4.17. Vækst i privat forbrug og disponible indkomster 
   2001-03 2004-10 2001-10 

-------------- Årlig realvækst, pct. ------------
Privat forbrug............................................. 1,8 2,4 2,2 
Forbrugskvote ............................................ -0,1 -0,1 -0,1 
Vækst i disponible indkomster ................... 1,9 2,5 2,3 
Heraf bidrag fra: 
 - BVT-vækst1)............................................ 2,0 2,2 2,1 
 - bytteforhold, afgifter m.v. ....................... -0,3 0,1 0,0 
 - ændring i skatter ..................................... 0,3 0,1 0,2 
 - ændring i overførselstryk ......................... -0,1 -0,1 -0,1 
 - ændring i nettorenteindtægter................. -0,3 0,1 0,0 
 - andet ...................................................... 0,3 0,0 0,1 

1) Den nominelle bruttoværditilvækst (BVT) i hele økonomien i forhold til BVT-
deflatoren i den private sektor. 

Kilde:  ADAM’s databank og egne beregninger.

De reale disponible indkomster vokser i gennemsnit med 2,3 pct. årligt fra 
2000 til 2010, mens bruttoværditilvæksten (BVT) er 2,1 pct. årligt. Det 
private forbrug er i den samme periode forudsat at vokse med 2,2 pct., hvil-
ket indebærer en forudsætning om et svagt fald i forbrugskvoten. 

Med en fastholdt realvækst i det offentlige forbrug på ½ pct. fra 2006 til 
2010 og lavere skat på arbejdsindkomst på ½ pct. af BNP vil væksten i det 
private forbrug og de reale disponible indkomster øges med ca. 0,05 
pct.enheder i gennemsnit fra 2000 til 2010, mens stigningen i den offentlige 
service som nævnt mindskes. 

4.4. De offentlige finanser 
Fremgangen i den private beskæftigelse og den forudsatte finanspolitik inde-
bærer, at overskuddet på den offentlige saldo kan udgøre 2,2 pct. af BNP i 
gennemsnit frem til 2010, jf. figur 4.1a. Det ligger inden for det interval på 
1½-2½ pct. af BNP, som skønnes at være foreneligt med en holdbar udvik-
ling i den offentlige gæld. Overskuddet på de offentlige finanser ekskl. fonde 
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(ATP m.v.) indebærer, at den offentlige ØMU-gæld omtrent kan halveres 
som andel af BNP i perioden 2000-2010, jf. figur 4.1b.

Figur 4.1a. Offentlige finanser Figur 4.1b. Offentlig gæld 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

Det nøjagtige tal for størrelsen af ØMU-gælden i 2010 er ikke afgørende og 
kan variere i de forskellige fremskrivninger, jf. tabel 4.18.

Tabel 4.18. Offentlig ØMU-gæld 
   2000 2003 2005 2010 
   --------------------- Pct. af BNP --------------------- 
FR00 ............................................... 50,0 42,4 37,7 26,9 
DK2010 .......................................... 48,3 39,2 33,8 23,5 
FR01 ............................................... 47,2 38,1 32,4 22,0 
ØR02, januar................................... 46,8 40,1 35,1 24,4 
FR02 ............................................... 46,8 42,1 36,7 26,0 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

Det opstillede interval for overskuddet tager højde for usikkerhed i kravet til 
sikring af finanspolitikkens holdbarhed. Det afgørende er, at overskuddet 
frem mod 2010 i gennemsnit ligger i intervallet, men der er plads til afvigelser 
i enkeltår f.eks. på grund af midlertidige aktiekursudsving eller konjunktur-
bevægelser. Det sikrer blandt andet, at de automatiske stabilisatorer kan få 
lov at virke, når konjunkturerne er dårlige, og dermed bidrage til at dæmpe 
eventuelle tilbageslag. Omvendt skal de automatiske stabilisatorer forbedre 
de offentlige finanser, når konjunkturerne er gode.  

Variationen i niveauet for ØMU-gælden i forskellige fremskrivninger skyldes 
blandt andet, at behovet for gældsnedbringelse frem til 2010 også afhænger 
af den anslåede udvikling i offentlige indtægter og udgifter efter 2010. Der-
udover betyder det forhold, at ØMU-gælden er opgjort som en bruttogæld 
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(der primært omfatter statens og kommunernes obligationsgæld), at øget 
udlån til blandt andet statsgaranterede selskaber (der er en samtidig opskriv-
ning af statens aktiver og passiver) vil øge den opgjorte ØMU-gæld på trods 
af, at overskuddet på den offentlige saldo er uændret. 

Opjusteringen af niveauet for ØMU-gælden i 2003 fra ØR02, januar, til 
FR02 skyldes udelukkende finansielle poster, der ikke påvirker holdbarheden 
af de offentlige finanser. Et lidt større skønnet overskud på statens og kom-
munernes saldo bidrager til et lidt lavere gældsniveau, mens større genudlån 
til statsgaranterede selskaber og en forventet lavere beholdning af statsobliga-
tioner i ATP (ATPs beholdning af statsobligationer fradrages i den målte 
ØMU-gæld) øger gældsniveauet, jf. tabel 4.19.

Tabel 4.19. Dekomponering af ændring i ØMU-gælden 
 2003 

-------------- Pct. af BNP ---------------
ØR02, januar..................................................... 40,1
FR02 ................................................................. 42,1
Forskel ............................................................... 2,0
Heraf bidrag fra ændring i: 
Statens og kommunernes saldo........................... -0,2
Genudlån til statsgaranterede selskaber............... 0,9
Beholdning af statsobligationer .......................... 0,4
Afgrænsning og periodeforskydninger ................ 1,0

Kilde: Økonomisk Redegørelse, januar og august 2002, og egne beregninger.

Endelig kan en del af det ændrede gældsniveau tilskrives et større bidrag fra 
afgrænsning og periodeforskydninger. Herved forstås forskelle på statens og 
kommunernes saldo på nationalregnskabsform og den reelle likviditetsvirk-
ning af statens og kommunernes budgetter, som er bestemmende for udvik-
lingen i statens og kommunernes obligationsgæld.  

Fra 2003 til 2010 afdrages ØMU-gælden i den nye fremskrivning i nogen-
lunde samme takt som i de tidligere fremskrivninger. 

Overskuddet i de offentlige fonde (ATP m.v.) medvirker ikke til at afdrage 
ØMU-gælden. Det forudsatte overskud i stat og kommuner bidrager der-
imod til en reduktion i ØMU-gælden på omtrent 13½ pct. af BNP fra 2000 
til 2010. Derudover vil væksten i det nominelle BNP reducere ØMU-gælden 
med godt 14 pct. af BNP, mens finansielle poster – herunder betalingsfor-
skydninger på skatteområdet, emissionskurstab, genudlån m.v. – kan forven-
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tes at forøge ØMU-gælden – der opgøres brutto – med næsten 9 pct. af 
BNP, jf. tabel 4.20.

Tabel 4.20. Dekomponering af ændringen i den offentlige ØMU-gæld 
 1995-00 2001-03 2004-05 2006-10 2001-10

----------------------- Pct. af BNP -----------------------
ØMU-gæld, niveau slutår .............. 46,8 42,1 36,7 26,0 26,0 
Ændring i ØMU-gæld ................... -22,5 -4,7 -5,4 -10,6 -20,8 
Bidrag til ændring i ØMU-gæld:      
- Stat og kommuners saldo............. -0,6 -3,5 -3,3 -6,9 -13,7 
- Vækstbidrag................................. -14,7 -5,0 -3,1 -6,2 -14,2 
- ATP’s/DSP’s andel af statsobl.1)... -4,7 -0,5 -0,4 -0,7 -1,6 
- Finansielle poster m.v.2) ............... -2,5 4,3 1,3 3,1 8,8 

1) Denne post afspejler, at fondenes (ATP m.v.) og DSP’s beholdning af statsobli-
gationer fradrages i den målte ØMU-gæld. 

2) Denne post indeholder indtægter fra salg af statslige aktiver (privatiseringer m.v.), 
betalingsforskydninger på skatteområdet, emissionskurstab, genudlån m.v. 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

I perioden 1995-00 bidrog finansielle poster til en reduktion i den opgjorte 
ØMU-gæld. Det kan blandt andet henføres til salg af statslige aktiver – her-
under salg af aktier i Tele Danmark – og ændringer i kredittiden ved afreg-
ning af moms og kildeskatter. Over en længere periode må de finansielle 
poster forventes at bidrage negativt under den forudsætning, at de offentlige 
aktiviteter knyttet hertil følger udviklingen i BNP.  

Overskuddet på de offentlige finanser indebærer, at renteudgifterne falder 
betydeligt som andel af BNP frem mod 2010. Nettorenteudgifterne vil såle-
des reduceres fra 1,8 pct. af BNP i 2000 til 0,2 pct. af BNP i 2010, mens 
nettorenteudgifterne ekskl. fonde (ATP m.v.) vil falde fra 2,6 til 1,2 pct. af 
BNP i perioden 2000 til 2010, jf. tabel 4.21.

Fraset renteudgifterne falder udgiftstrykket med 0,4 pct. af BNP fra 2000 til 
2010. Det er overvejende et fald i indkomstoverførslerne, der bidrager hertil. 
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Tabel 4.21. Offentlige indtægter og udgifter 
   

2000 2003 2005 2010 
Ændring
2000-10

   ---------------------- Pct. af BNP --------------------- 
Offentlig saldo ................................ 2,5 2,2 2,4 2,2 -0,3 
Offentlig saldo ekskl. fonde............. 1,1 1,2 1,6 1,4 0,3 
Nettorenteindtægter........................ -1,8 -1,3 -0,9 -0,2 1,6 
Nettorenteindtægter ekskl. fonde .... -2,6 -2,2 -1,8 -1,2 1,5 

     
Primære indtægter........................... 53,3 52,1 51,9 51,0 -2,3 
 - skatter1) ........................................ 48,8 47,7 47,6 46,8 -2,0 
 - øvrige .......................................... 4,5 4,4 4,4 4,2 -0,3 

     
Primære udgifter ............................. 49,0 48,8 48,7 48,6 -0,4 
 - offentligt forbrug1)........................ 25,1 25,4 25,6 25,4 0,2 
 - indkomstoverførsler ..................... 17,1 16,9 16,5 16,6 -0,4 
 - øvrige .......................................... 6,8 6,5 6,5 6,6 -0,2 

1) Her er forudsat samme reale standarder som i DK2010 og lavere skat på arbejds-
indkomst på ¼ pct. af BNP. Med samme realvækstmålsætning som i DK2010 vil 
skatter og det offentlige forbrug være ¼ pct. af BNP lavere. 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

De primære indtægter falder med 2,3 pct. af BNP fra 2000 til 2010. Heraf 
falder skattetrykket med 2 pct. af BNP. Skattestop og lavere skat på arbejds-
indkomst bidrager her med 0,7 pct. af BNP, jf. tabel 4.22. Hvis skatten på 
arbejdsindkomst nedsættes med ½ pct. af BNP falder skattetrykket i stedet 
med 2¼ pct. af BNP. 

Skattestoppet reducerer det opgjorte skattetryk med ca. 0,45 pct. af BNP. 
Det dækker over to modsatrettede elementer. For det første vil den isolerede 
virkning af skattestoppet medføre et fald i skattetrykket på 0,75 pct. af BNP 
målt i 2002-niveau. For det andet vil mindre-stigningerne i afgifterne (som 
indgår i BNP, jf. også kapitel 7) dæmpe BNP-væksten, hvilket (teknisk set) 
øger det målte skattetryk med ca. 0,3 pct. af BNP. Den resterende del af 
effekten på de offentlige finanser måles som en stigning i udgifternes andel af 
BNP.

Det kraftige fald i aktiekurserne i 2001 og 2002 indebærer, at provenuet fra 
pensionsafkastskatten skønnes at udgøre stort set 0 pct. af BNP i årene 2001-
03. Fra 2004 og frem er forudsat en tilbagevenden til normalafkast, hvilket 
sammen med opbygningen af pensionsformuen betyder, at pensionsafkast-
skatten kan udgøre 1 pct. af BNP i 2010. Fra 2003 til 2010 bidrager dette 
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derfor til skattetrykket med 1 pct. af BNP, mens der fra 2000 til 2010 vil 
være en stigning på 0,3 pct. af BNP. 

Tabel 4.22. Ændring i skattetrykket 
  Reale standarder 

som i DK2010 
Realvækst som 

i DK2010 
  2003-10 2000-10 2000-10 

----------------- Pct. af BNP ---------------
Skattestop ....................................................... -0,45 -0,45 -0,45 
 - lavere nominelt BNP.....................................  0,30  0,30  0,30 
 - skattestop i 2002-niveau................................ -0,75 -0,75 -0,75 
Lavere skat på arbejdsindkomst1) ..................... -0,25 -0,25 -0,50 
Skattestop og lavere skat på arbejdsindkomst1) . -0,7 -0,7 -1,0 
Tekniske bidrag m.v........................................ -0,3 -1,3 -1,3 
 - selskabsskat.................................................. -0,4 0,0 0,0 
 - pensionsafkastskat........................................ 1,0 0,3 0,3 
 - nettopensionsudbetalinger ........................... 0,1 0,0 0,0 
 - indkomstoverførsler (inkl. modregning2)) ..... -0,1 -0,2 -0,2 
 - husholdningernes nettorenteindtægter ......... -0,4 -0,4 -0,4 
 - omlægning af SP-ordning ............................ 0,0 -0,5 -0,5 
 - øvrige .......................................................... -0,5 -0,5 -0,5 
Skattetryk ....................................................... -1,0 -2,0 -2,3 

1) Jf. fodnote 1 til tabel 4.21. 
2) Denne post afspejler, at større pensionsudbetalinger medfører aftrapning (mod-

regning) af folkepensionens pensionstillæg. 
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

Den forudsatte nedgang i antallet af modtagere af (skattepligtige) indkomst-
overførsler indebærer desuden færre skattebetalinger og dermed et fald i skat-
tetrykket på omtrent 0,2 pct. af BNP fra 2000 til 2010. Endvidere bidrager 
en normalisering af det aktuelt høje provenu fra selskabsskatten til et fald på 
0,4 pct. af BNP fra 2003 til 2010. 

4.5. Betydningen af fremgangen i beskæftigelsen 
Det forventes som beskrevet ovenfor, at beskæftigelsen som følge af de ud-
møntede krav kan stige med i størrelsesordenen 30.000 personer fra 2000 til 
2010, og at der derfor kræves yderligere tiltag for at nå den samlede forudsat-
te stigning på 85.000 personer i beskæftigelse. Derudover kræver forløbet, at 
arbejdstiden ikke falder yderligere ud over den reduktion, som følger af alle-
rede aftalte overenskomster og ændringer i arbejdsstyrkens alderssammen-
sætning.
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Hvis de ikke-udmøntede krav til beskæftigelsen ikke realiseres – svarende til 
at fremgangen i den strukturelle beskæftigelse1 fra 2003 til 2010 bliver ca. 
61.000 personer mindre end forudsat – svækkes det finanspolitiske råderum 
med i størrelsesordnen 1 pct. af BNP. Hvis de ikke-udmøntede krav til be-
skæftigelsen til gengæld realiseres, men den gennemsnitlige arbejdstid falder 
med ca. 2¼ pct. ud over det forudsatte – omtrent svarende til arbejdsindsat-
sen for 61.000 helårspersoner – vil det finanspolitiske råderum svækkes med 
ca. 0,7 pct. af BNP, jf. tabel 4.23.

Tabel 4.23. Virkning på den finanspolitiske holdbarhed hvis forudsæt-
ningerne om beskæftigelse eller arbejdstid svigter 

Pct. af BNP Mia. 2002 kr. 
Ikke-udmøntede krav realiseres ikke .......................... -1,0 -14
Fald i gennemsnitlig arbejdstid på 2¼ pct. ................ -0,7 -10
Fald i aftalt og gennemsnitlig arbejdstid på 2¼ pct.... -0,5 -7

Anm.: Det er antaget, at de berørtes løn svarer til gennemsnittet. Der er forudsat et 
uændret antal udførte arbejdstimer i den offentlige sektor svarende til flere be-
skæftigede i tilfælde af kortere arbejdstid. 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

Hvis et sådant underliggende fald i den gennemsnitlige arbejdstid følger af en 
overenskomstbaseret reduktion i den aftalte arbejdstid – og ikke blot på 
grund af ændring i f.eks. befolkningssammensætning eller deltidsfrekvens – 
medfører det en tilsvarende reduktion i reguleringen af indkomstoverførsler-
ne, idet satsreguleringen knytter sig til årslønnen. Det reducerer de offentlige 
overførselsudgifter, således at det finanspolitiske råderum i stedet svækkes 
med 0,5 pct. af BNP, såfremt arbejdstiden falder med yderligere 2¼ pct.  

Reduktionen af det finanspolitiske råderum afspejler, at lavere beskæftigelse 
og kortere gennemsnitlig arbejdstid i den private sektor medfører lavere pro-
duktion og skattebetaling. Faldet i arbejdstiden har dog mindre virkning på 
de finanspolitiske muligheder end et sammenligneligt fald i beskæftigelsen. 
Det skyldes blandt andet, at mindre beskæftigelse i personer modsvares af en 
stigning i antallet af overførselsmodtagere og dermed i overførselsudgifterne, 
mens overenskomstbaseret kortere aftalt arbejdstid som udgangspunkt med-
fører lavere overførselsudgifter på grund af mindre satsregulering. Hvis et 

1 De ikke-udmøntede krav til beskæftigelsen indebærer en fremgang på 48.000 personer 
fra 2003 til 2010. I beregningen af holdbarheden af finanspolitikken tages udgangspunkt 
i den strukturelle beskæftigelse, hvor det ikke-udmøntede beskæftigelseskrav er 61.000 
personer fra 2003 til 2010, jf. kapitel 5. Forskellen skyldes, at den strukturelle ledighed i 
2003 overstiger den faktiske ledighed med 13.000 personer 
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fald i den gennemsnitlige arbejdstid ikke er et resultat af en overenskomst-
mæssig beslutning, ændres satsreguleringen – og dermed overførselsudgifter-
ne – derimod ikke. 

I beregningerne er forudsat en større offentlig beskæftigelse for at sikre uænd-
ret timeindsats i den offentlige sektor. Hvis den kortere arbejdstid i stedet 
ledsages af et tilsvarende fald i satsreguleringen af indkomstoverførslerne og i 
den offentlige timeindsats (og dermed service), er der principielt tale om en 
proportional nedsættelse af alt forbrug og levestandard uden negative effekter 
på de offentlige finanser. Den afgørende virkning af kortere arbejdstid på de 
offentlige finanser er således, at kun det private forbrug og ikke det offentlige 
forbrug afdæmpes automatisk. 

Med målene om gældsnedbringelse og skattestop må ambitionerne om bedre 
service og lavere skat på arbejdsindkomst som udgangspunkt dæmpes, hvis 
forudsætningerne om beskæftigelsesfremgang og/eller arbejdstid svigter. Ek-
sempelvis må realvæksten i det offentlige forbrug i gennemsnit reduceres 
med ca. 0,3-0,5 pct.enheder om året fra 2004 til 2010 samtidig med, at skat 
på arbejdsindkomst ikke som forudsat kan sættes ned fra 2004, hvis det ikke-
udmøntede krav til beskæftigelsen ikke kan realiseres, jf. tabel 4.24.

Dermed kan realvæksten i det offentlige forbrug kun lige akkurat følge med 
det demografiske træk, mens væksten i antal udførte arbejdstimer i den of-
fentlige sektor i en sådan situation vil være negativ. 

Tabel 4.24. Vækst i offentligt forbrug og beløb til lavere skat hvis forud-
sætningerne om beskæftigelse eller arbejdstid svigter 

Offentlig forbrug, 2004-10 

Realvækst 
Vækst i antal 
udførte timer 

Beløb til 
lavere skat 
fra 2004 

Mellemfristet forløb ................................... 0,8/0,6 0,1 0,25/0,50 
Ikke-udmøntede krav realiseres ikke ............ 0,3 -0,4 0,00 
Fald i gennemsnitlig arbejdstid på 2¼ pct. .. 0,5 -0,2 0,00 
Fald i aftalt og gnst. arbejdstid på 2¼ pct. ... 0,6 -0,1 0,00 

Kilde: Egne beregninger.

Fastholdes ambitionerne om bedre offentlig service og lavere skat på arbejds-
indkomst på trods af, at det ikke-udmøntede krav til beskæftigelsen ikke 
realiseres, vil den offentlige saldo ekskl. fonde (ATP m.v.) falde til et under-
skud på 0,1 pct. af BNP i 2010, jf. tabel 4.25. Det er 1½ pct. af BNP under 
det mellemfristede forløb og ville indebære en uholdbar finanspolitik. 
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Tabel 4.25. Virkning på saldo og statsgæld hvis forudsætningerne om be-
skæftigelse eller arbejdstid svigter 
   2000 2003 2005 2010 
Offentlig saldo ekskl. fonde ------------------ Pct. af BNP ------------------
Mellemfristet forløb ................................... 1,1 1,2 1,6 1,4 
Ikke-udmøntede krav realiseres ikke ........... 1,1 1,2 0,9 -0,1 
Fald i gennemsnitlig arbejdstid på 2¼ pct. . 1,1 1,1 1,1 0,3 
Fald i aftalt og gns. arbejdstid på 2¼ pct. ... 1,1 1,2 1,4 0,6 
   2000 2010 2030 2060 
Forøgelse af stat og kommuners nettogæld ------------------ Pct. af BNP ------------------
Ikke-udmøntede krav realiseres ikke ........... 0,0 6,6 26,6 60,1 
Fald i gennemsnitlig arbejdstid på 2¼ pct. . 0,0 4,5 20,7 46,9 
Fald i aftalt og gns. arbejdstid på 2¼ pct. ... 0,0 3,2 13,7 31,5 

Anm.: Mindrestigningen i beskæftigelsen følger de ikke-udmøntede krav til den struktu-
relle beskæftigelse, mens faldet i den gennemsnitlige arbejdstid forudsættes grad-
vist indfaset fra 2003 til 2010. Faldet i aftalt og gennemsnitlig arbejdstid som 
følge af en overenskomstbaseret reduktion indfases gradvist fra 2005 til 2010.  

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Ved en reduktion i den gennemsnitlige arbejdstid på 2¼ pct. vil den offent-
lige saldo ekskl. fonde falde til omtrent 0,3 pct. af BNP i 2010, hvilket er 
godt 1 pct. af BNP under det mellemfristede niveau, som sikrer robustheden 
af de offentlige finanser i forhold til aldringen af befolkningen. Endelig bety-
der et fald i den aftalte arbejdstid, at den offentlige saldo ekskl. fonde falder 
til ca. 0,6 pct. af BNP i 2010. 

De mindre offentlige overskud medfører, at gælden i 2010 vil være i størrel-
sesordnen 3-7 pct. af BNP større end forudsat i FR02-forløbet. Hvis udvik-
lingen får lov at løbe frem til 2060, kan gælden være ca. 30-60 pct. af BNP 
større end i et forløb med holdbar finanspolitik. Det indebærer, at fremtidige 
generationer tvinges til at gennemføre finanspolitiske stramninger for at sikre 
et kontrolleret gældsforløb. Stramninger der skal dække den større gældsbyr-
de og samtidig neutralisere de lempelser, som er foretaget frem til 2010, og 
som i givet fald ikke har dækning i blandt andet større beskæftigelse. 

Beløbet til lavere skat på arbejdsindkomst fra 2004 er beregningsteknisk op-
gjort til ¼-½ pct. af BNP afhængig af prioriteringen i forhold til det offentli-
ge forbrug. Det kræver imidlertid som udgangspunkt, at det ikke-udmøntede 
beskæftigelseskrav realiseres. De afledte virkninger fra en eventuel skattened-
sættelse, primært i form af mindre fald i arbejdstiden end ellers, skal derfor 
ses som et muligt bidrag til de offentlige finanser, som allerede er forudsat i 
kraft af det ambitiøse krav til beskæftigelsen frem til 2010. 
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I et sådant tilfælde med en stor virkning på den gennemsnitlige arbejdstid, 
kan en skattenedsættelse på ¼ pct. af BNP være forenelig med et holdbart 
forløb, såfremt beskæftigelsen samlet set øges med 75-80.000 personer mod 
de ca. 85.000 personer, som er forudsat. Med en skattenedsættelse på ½ pct. 
af BNP er det i stedet 70-75.000 personer.  

En sådan positiv afledt virkning på arbejdsudbuddet1 må dog anses for at 
være et yderscenarie og kan betyde, at de berørte skal øge deres timeindsats 
med op til 3 pct., jf. boks 4.6.

Boks 4.6. Eksempel på krav til ændring i arbejdstid ved skattenedsættelse 
Med en skattenedsættelse på ¼ pct. af BNP kræves en stigning i den gennemsnitlige 
arbejdstid på 0,3 pct., hvis selvfinansieringsgraden skal svare til 50 pct. Antages det 
beregningsteknisk, at 10 pct. af de beskæftigede berøres af skattenedsættelsen, er kravet 
en stigning i den effektive arbejdstid på 3 pct. – eller godt 1 time om ugen – for de 
berørte grupper, jf. tabel 1. Det forudsætter samtidig, at andre grupper ikke ændrer 
arbejdsudbuddet. 

Tabel 1. Eksempel på krav til ændring i arbejdstid 
Andel af 

beskæftigede
Gnst. ar-

bejdstid i dag
Stigning i 
arbejdstid, 

pct.

Krav til gnst. 
arbejdstid

Alle beskæftigede............... 100 37 0,3 37,1
Berørte.............................. 10 37 3,0 38,1

Anm.: Der er beregningsteknisk taget udgangspunkt i, at den gennemsnitlige ugentlige 
arbejdstid i gennemsnit og for de berørte er 37 timer. 

Kilde:  Egne beregninger 

Ved en skattenedsættelse på ½ pct. af BNP skal arbejdstiden øges med 6 pct. for de 
berørte personer, hvis 10 pct. berøres, og selvfinansieringsgraden skal være 50 pct.

Det skal understreges, at der er store forskelle og usikkerhed omkring virkningerne af 
forskellige typer skatteændringer.

Fremskrivningen forudsætter en udvikling, hvor det skønnede høje kapaci-
tetspres i 2003 holder ved i 2004 og derefter gradvist aftager frem til 2006, 
hvor outputgabet lukkes. Forløbet indebærer derfor i perioden frem til 2006 
lidt højere lønstigninger end i et forløb uden kapacitetspres. En situation 
med kapacitetspres stiller alt andet lige større krav til finanspolitikken. 

1 Jf. Finansministeriet, Fordeling og Incitamenter, 2002, for en gennemgang af de afledte 
virkninger (selvfinansieringsgrader) og deres størrelsesorden. 
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Det finanspolitiske råderum som følge af de forudsatte strukturforbedringer 
på arbejdsmarkedet giver som udgangspunkt plads til en svagt lempelig fi-
nanspolitik frem til 2010. Med skattestoppet og en forudsat realvækst i det 
offentlige forbrug som indebærer samme reale servicestandarder som i 
DK2010 kan finanseffekten beregningsteknisk opgøres til omtrent 0,1 pct. af 
BNP i gennemsnit fra 2004 til 2010.  

Lavere skat på arbejdsindkomst på ¼ pct. af BNP – som beregningsteknisk 
er forudsat gradvist indfaset i perioden 2004-06 – vil isoleret set øge finansef-
fekten med ca. 0,04 pct. af BNP. Indregnes i stedet hele det afsatte beløb til 
lavere skat allerede i 2004, vil det give et bidrag til finanseffekten på 0,12 
pct. af BNP, jf. tabel 4.26.

Tabel 4.26. Bidrag til finanseffekt ved lavere skat på arbejdsindkomst 
   2004 2005 2006 

---------- Pct. af BNP -----------
Skattenedsættelse på ¼ pct. af BNP indfaset 2004-06 .. 0,04 0,04 0,04 
Skattenedsættelse på ¼ pct. af BNP i 2004................... 0,12 0,00 0,00 

Kilde: Egne beregninger.

En yderligere skattenedsættelse på ¼ pct. af BNP som modgås af lavere real-
vækst i det offentlige forbrug vil isoleret set mindske den positive virkning på 
finanseffekten som følge af lavere skat. Det afspejler, at efterspørgselsvirknin-
gen af lavere skat blandt andet som følge af privat opsparing er mindre end 
efterspørgselsvirkningen fra en provenumæssigt ligeså stor ændring i det of-
fentlige forbrug. 

Derimod vil en fuldt indfaset skattenedsættelse i 2004, som ikke finansieres 
af lavere udgifter end forudsat, medføre et større underliggende lønpres end 
der er lagt til grund i det mellemfristede forløb. Antages som et beregnings-
teknisk eksempel en ufinansieret skattereduktion på ½ pct. af BNP i 2004, 
vil det forøge finanseffekten med 0,24 pct. af BNP. Det indebærer et noget 
større kapacitetspres end forudsat i den mellemfristede fremskrivning, jf. boks 
4.7.

Hvis der underliggende er tale om et mere afdæmpet vækstforløb end forud-
sat, vil det konjunkturmæssige råderum for lavere skat mv. i sagens natur 
være større.  
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Boks 4.7. Efterspørgsel og udbud af arbejdskraft ved lavere skat på arbejds-
indkomst 
En ufinansieret skattereduktion på ½ pct. af BNP i 2004 vil isoleret set forøge nettoef-
terspørgslen efter arbejdskraft (målt i timer) med omkring 0,5 pct.enhed frem til 2006, 
når de eventuelle positive virkninger på det effektive arbejdsudbud ikke medregnes, jf. 
figur a (uden arbejdsudbudsvirkning).

Figur a. Virkning på nettoefterspørgsel 
efter arbejdskraft, målt i timer

Figur b. Virkning på efterspørgsel og 
udbud af arbejdskraft, målt i timer
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Anm.: Beregnet på ADAM. Figurerne viser stigningen i den ”nødvendige” timeindsats, 
der skal til for at dække den øgede efterspørgsel, som genereres af skattenedsæt-
telsen og den ekstra indkomst, der skabes, når udbuddet af arbejdstimer stiger.  

Antages som et yderscenarie en selvfinansieringsgrad på 50 pct. – og at arbejdsudbuds-
effekten fremkommer gradvist frem til 2010 – så vil efterspørgslen efter arbejdskraft 
stige med ca. ¼ pct.enhed mere end udbuddet fra 2004 til 2006, jf. figur a (stor ar-
bejdsudbudsvirkning) og figur b.

Arbejdsudbudsvirkningen medfører dermed en mindre stigning i outputgabet på kort 
sigt, men ikke nok til at fjerne et yderligere opadgående pres på lønninger og priser. På 
længere sigt vil arbejdsudbudsvirkningen modsvare den øgede arbejdskraftefterspørgsel. 
Det afspejler blandt andet, at den større efterspørgsel medfører større løn- og prisstig-
ninger, som svækker konkurrenceevnen. Dermed reduceres eksporten på sigt, og efter-
spørgslen efter arbejdskraft aftager.

4.6. Opsparing og investeringer i den private sektor 
Den private sektors bruttoopsparing har i perioden 1990 til 2000 i gennem-
snit udgjort ca. 20 pct. af BNP med en aftagende tendens i den sidste del af 
1990’erne. I 2000 steg opsparingen med godt 2 pct. af BNP. Der forudsættes 
en yderligere stigning i bruttoopsparingen på ca. ¾ pct. af BNP frem mod 
2010, jf. figur 4.2a. 
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Efter at have ligget noget underdrejet i første halvdel af 1990’erne steg inve-
steringskvoten i den private sektor pænt i anden halvdel af 1990’erne. I frem-
skrivningen er forudsat, at investeringerne i den private sektor fra 2002 og 
frem udgør en stort set konstant andel af BNP. Da den private opsparing i 
samme periode øges med omtrent ¾ pct. af BNP, vil den private finansielle 
opsparing øges med ca. ¾ pct. af BNP fra 2002 til 2010. Det bidrager til en 
styrkelse af betalingsbalancen. 

Det private forbrug er forudsat at falde lidt som andel af de disponible ind-
komster, mens det som andel af BNP udviser en svagt stigende profil i frem-
skrivningen, jf. figur 4.2b. Det skyldes som nævnt, at de disponible indkom-
ster vokser hurtigere end BNP, blandt andet på grund af bidrag til de dispo-
nible indkomster fra bedre bytteforhold, lavere nettorentebetalinger til ud-
landet og lavere skattetryk.  

Figur 4.2a. Privat opsparing og invest. Figur 4.2b. Privat sektors forbrugskvote 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

Betalingsbalancen er en vigtig indikator for pres i økonomien og strukturelle 
ubalancer i den private eller offentlige opsparing. Givet forudsætningerne om 
de offentlige finanser og den private finansielle opsparing vil betalingsbalan-
cen vise overskud i hele perioden frem til 2010, jf. figur 4.3a.

Udviklingen på betalingsbalancen indebærer, at udlandsgælden kan vendes 
til tilgodehavender i løbet af perioden 2005-10. Der er dog betydelig usik-
kerhed knyttet til det tidsmæssige forløb som følge af konjunkturbevægelser 
og kursreguleringer. 

Betalingsbalanceoverskuddet dækker over et svagt fald i overskuddet på vare- 
og tjenestebalancen, mens nettobetalinger af renter og udbytter til udlandet 
reduceres med mere end 1 pct. af BNP fra 2001 og frem, jf. figur 4.3b.
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Selvom udlandsgælden (der er et nettobegreb) kan vendes til tilgodehavender 
i perioden 2005-10, vil nettobetalinger af renter og udbytter til udlandet 
antageligt stadig være negative i 2010. Det skal ses i lyset af, at de inden-
landsk ejede aktiver sandsynligvis er lavere forrentet end de udenlandsk ejede 
passiver, og at en del af gevinsten ved danskeres nettoaktiver i aktier i udlan-
det sker som kursreguleringer, der ikke opgøres på betalingsbalancen. Det 
indebærer isoleret set, at nettobetalinger af renter og udbytter til udlandet 
ikke reduceres i samme takt, som udlandsgælden afdrages. 

Figur 4.3a. Betalingsbalance og udl. gæld Figur 4.3b. Betalingsbalanceunderposter 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

4.7. Sammenligning med tidligere fremskrivninger 
I dette afsnit sammenlignes hovedtrækkene i den nye mellemfristede frem-
skrivning med fremskrivningen i henholdsvis ØR02, januar, og FR01 (maj 
2001). Fremskrivningerne er baseret på samme overordnede mål om frem-
gang i beskæftigelsen, lav inflation, fald i skattetrykket, vækst i den offentlige 
service samtidig med en væsentlig reduktion af den offentlige gæld og ud-
landsgælden. 

Som i de tidligere fremskrivninger vokser BNP i gennemsnit 1¾ pct. årligt 
fra 2000 til 2010, svarende til fremgangen i produktionspotentialet, jf. tabel 
4.27. Væksten i forbrugerpriserne er lidt svagere i FR02 og ØR02, januar, 
end i FR01. Det skyldes primært, at nominalprincippet for punktafgifterne i 
skattestoppet dæmper væksten i forbrugerpriserne, hvilket kun delvist opve-
jes af en mindre opjustering af importpriserne. 
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Tabel 4.27. BNP, forbrug og inflation i fremskrivningerne 
   FR01 ØR02, januar FR02
   2001

-05
2006
-10

2001
-10

2001
-05

2006
-10

2001
-10

2001
-05

2006
-10

2001
-10

   -------------------------- Årlig stigning, pct. ----------------------- 
BNP, realt..................... 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,6 1,8 1,7 
Privat forbrug, realt....... 1,9 2,3 2,1 2,0 2,6 2,3 2,0 2,5 2,2 
Offentlig forbrug, realt.. 1,3 0,5 0,9 1,1 0,5 0,8 1,1 0,71) 0,91)

Forbrugerprisdeflator .... 2,0 1,8 1,9 1,9 1,6 1,8 1,9 1,7 1,8 
Timelønninger .............. 3,7 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 4,0 3,8 3,9 

1) Her er regnet med samme reale standarder som i DK2010 og lavere skat på ar-
bejdsindkomst på ¼ pct. af BNP. Med samme realvækstmålsætning som i 
DK2010 vil skatter og det offentlige forbrug være ¼ pct. af BNP lavere. 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Arbejdsstyrken er i den nye fremskrivning forudsat at stige med 65.000 per-
soner, jf. tabel 4.28. Det er 20.000 personer mindre end i FR01, men stort 
set det samme som i ØR02, januar. Den ensartede arbejdsstyrkefremgang 
dækker underliggende over en nedsættelse af kravet til stigningen i erhvervs-
deltagelsen i FR02, mens den nye befolkningsprognose i mindre grad end i 
ØR02, januar, reducerer arbejdsstyrken.  

Det er forudsat, at ledigheden falder med 20.000 personer fra 2000 til 2010. 
Det svarer til ØR02, januar, men er 5.000 personer mere end i FR01. For 
alle tre fremskrivningers vedkommende er der dog tale om, at ledigheden i 
2010 udgør ca. 4½ pct. af arbejdsstyrken. 

I modsætning til FR01 er der i både ØR02, januar, og den nye fremskriv-
ning indregnet en øget udlicitering af den offentlige sektors serviceydelser, 
hvorfor den offentlige beskæftigelse vokser langsommere. Modstykket hertil 
er en kraftigere vækst i den offentlige sektors varekøb. 
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Tabel 4.28. Ændringer i beskæftigelse m.v.  
 2000 2003 2005 2010 Ændring 

2000-10 
Samlet beskæftigelse ---------------------- 1.000 personer ------------------- 
 - Finansredegørelsen 2001............. 2.687 2.728 2.759 2.787 100
 - ØR, januar 2002 ........................ 2.705 2.739 2.756 2.792 87
 - Finansredegørelsen 2002............. 2.705 2.738 2.754 2.791 85
Privat beskæftigelse ---------------------- 1.000 personer ------------------- 
 - Finansredegørelsen 2001............. 1.874 1.893 1.911 1.924 50
 - ØR, januar 2002 ........................ 1.882 1.898 1.906 1.932 50
 - Finansredegørelsen 2002............. 1.882 1.902 1.909 1.933 50
Offentlig beskæftigelse ---------------------- 1.000 personer ------------------- 
 - Finansredegørelsen 2001............. 813 836 848 863 50
 - ØR, januar 2002 ........................ 823 841 850 860 37
 - Finansredegørelsen 2002............. 823 837 845 858 35
Ledighed ---------------------- 1.000 personer ------------------- 
 - Finansredegørelsen 2001............. 150 149 146 135 -15
 - ØR, januar 2002 ........................ 150 145 150 130 -20
 - Finansredegørelsen 2002............. 150 142 143 130 -20
Arbejdsstyrke ---------------------- 1.000 personer ------------------- 
 - Finansredegørelsen 2001............. 2.837 2.877 2.905 2.922 85
 - ØR, januar 2002 ........................ 2.856 2.884 2.906 2.922 66
 - Finansredegørelsen 2002............. 2.856 2.880 2.897 2.921 65
Beskæftigelse i timer ------------------ Mio. timer--------------- Vækst
 - Finansredegørelsen 2001............. 4.112 4.124 4.143 4.140 0,7
 - ØR, januar 2002 ........................ 4.176 4.182 4.186 4.194 0,4
 - Finansredegørelsen 2002............. 4.163 4.215 4.216 4.227 1,5

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

Skattetrykket falder fra 2000 til 2010 med 2 pct. af BNP i FR02, hvilket er 
0,5 pct. af BNP mindre end i ØR02, januar, men svarer til faldet i FR01, jf. 
figur 4.4a. Forskellen til ØR02, januar, afspejler blandt andet en opjustering 
af det forventede provenu fra selskabsskat på knap 0,3 pct. af BNP i 2010, 
mens ændringen fra FR01 til ØR02, januar, hovedsageligt skyldes omlæg-
ningen af SP fra en kollektiv til en individuel ordning. Profilen i årene 2001-
04 præges desuden af udsvingene i pensionsafkastskatten. 

Niveauet for det offentlige forbrug i pct. af BNP er opjusteret i forhold til 
FR01, hvilket skyldes en historisk nedrevision af niveauet for nominelt BNP. 
Udviklingen fremadrettet er stort set ens i fremskrivningerne, jf. figur 4.4b.
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Figur 4.4a. Skattetryk Figur 4.4b. Offentligt forbrug 
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Anm.: Her er regnet med samme reale standarder som i DK2010 og lavere skat på ar-
bejdsindkomst på ¼ pct. af BNP. Med samme realvækstmålsætning som i 
DK2010 vil skatter og det offentlige forbrug være ¼ pct. af BNP lavere. 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Overskuddet på den offentlige saldo i FR02 vurderes en anelse højere end i 
ØR02, januar. I perioden 2002-2010 ventes således i gennemsnit et over-
skud på 2,2 pct. af BNP mod tidligere 2,1 pct. af BNP, jf. figur 4.5a. Det 
skal ses i lyset af nogle modsatrettede justeringer. Det noget større gennem-
snitlige overskud på 2,6 pct. af BNP i FR01 kan henføres til, at provenuet fra 
SP dengang indgik som en del af den offentlige saldo. Korrigeres herfor er 
det gennemsnitlige overskud af samme størrelsesorden. 

Figur 4.5a. Offentlig saldo Figur 4.5b. Offentlig ØMU-gæld 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Fra 2000 til 2010 halveres den offentlige ØMU-gæld omtrent som andel af 
BNP. I 2010 er den imidlertid lidt højere end forudsat i både ØR02, januar, 
og FR01. Det kan henføres til et skønnet højere niveau i konjunkturårene. 
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Fra 2003 til 2010 afdrages gælden således i stort set samme takt i fremskriv-
ningerne, jf. figur 4.5b.

Den private finansielle opsparing er på grund af en nedrevision af overskud-
det på betalingsbalancen nedjusteret noget i forhold til ØR02, januar. Det 
efterfølgende forløb er dog nogenlunde som tidligere, men på et lavere ni-
veau, jf. figur 4.6a. Forbrugskvoten falder ligesom i FR01 en anelse, mens 
den i ØR02, januar, var stort set konstant jf. figur 4.6b.

Figur 4.6a. Privat finansiel opsparing Figur 4.6b. Forbrugskvote 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 

Overskuddet på betalingsbalancen er sammenlignet med ØR02, januar, ned-
justeret i konjunkturårene. Den fremadrettede udvikling i betalingsbalancen 
er uforandret, jf. figur 4.7a. Forudsætningen om at udlandsgælden kan afvik-
les i perioden 2005 til 2010, er ikke ændret, men det nøjagtige tidspunkt er 
usikkert på grund af konjunkturbevægelser og kursreguleringer, jf. figur 4.7b.

Figur 4.7a. Betalingsbalancen Figur 4.7b. Udlandsgæld 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Det forudsatte fald i ledigheden er af samme størrelsesorden som i tidligere 
fremskrivninger, jf. figur 4.8a. Antallet af overførselsmodtagere i 2010 er på 
niveau med FR01, men er opjusteret i forhold til ØR02, januar, jf. figur 
4.8b. Det skal blandt andet ses i lyset af den nye befolkningsprognose, og at 
antallet af sygedagpengemodtagere forudsættes at følge udviklingen i arbejds-
styrken, mens der i ØR02, januar, var forudsat et fald på ca. 25 pct. fra 
2000-10.

Figur 4.8a. Arbejdsløshed Figur 4.8b. Overførselsmodt., 15-66 år 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Appendiks 4.1 
Fremskrivninger og konjunkturskøn 
– er det gået som ventet? 

Den mellemfristede fremskrivning fra 1996 
Den faktiske økonomiske udvikling sammenlignes i det følgende med den frem-
skrivning af økonomien til 2005, der blev præsenteret i Finansredegørelse 1996. 
Den mellemfristede fremskrivning i FR96 ligger for perioden fra 1995 til 2001 
tæt op af den faktiske udvikling, jf. tabel 1.  Det dækker over at væksten, navnlig 
i den indenlandske efterspørgsel, steg hurtigere end ventet frem til 1998 blandt 
som følge af lavere rente og kraftigere vækst i det offentlige forbrug end forudsat.  

Efter 1998 bidrog stramninger af finanspolitikken og de opsparingsfremmende 
tiltag i tilknytning til Pinsepakken til at dæmpe væksten i det private forbrug. 
Samtidig blev væksten i det offentlige forbrug og den offentlige beskæftigelse 
reduceret efter 1998. Niveauet for den indenlandske efterspørgsel steg således 
ikke mærkbart mere end ventet når perioden 1995 til 2001 ses under et.  

For hele perioden var væksten i det private forbrug imidlertid noget over den 
faktiske udvikling, mens væksten i erhvervsinvesteringer og det offentlige for-
brug var lidt lavere end forudsat. 

Udviklingen i beskæftigelsen blev skønnet meget præcist, mens ledigheden faldt 
mere end forudsat, hvilket bidrog til at skabe kapacitetsproblemer og forøget 
pres på betalingsbalancen i 1998. Samtidig har den forudsatte udvikling i time-
lønningerne imidlertid stort set ligget på niveau med den faktiske, trods det 
større fald i ledigheden. Det peger på, at strukturerne på arbejdsmarkedet er 
bedre end forudsat i FR96. Til gengæld er arbejdsstyrken vokset mindre end 
forudsat. Forbrugerprisudviklingen har ligeledes set over hele perioden ligget tæt 
op ad den faktiske udvikling.   

BNP-væksten har været lidt større end ventet, primært som følge af stærkere 
produktivitetsvækst and forudsat.  
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Den private finansielle opsparing har været en del lavere end forudsat i FR96., 
navnlig som følge af den kraftige vækst i den indenlandske efterspørgsel frem til 
1998. En større forbedring af den offentlige sektors saldo end ventet har stort set 
modvirket virkningen heraf på betalingsbalancen. Ses bort fra 1998, hvor Asien-
krisen, kapacitetspres og arbejdsmarkedskonflikt medførte en betydelig midlerti-
dig forringelse af betalingsbalancen, har overskuddet på betalingsbalancen, set 
over hele perioden, således ligget omtrent som forudsat.  

Den faktiske og den forventede udvikling1

Den gennemsnitlige årlige vækst i BNP fra 1996 til 2001 var 2,2 pct. i FR96, 
hvilket er knap ¼ pct.enhed lavere end den faktiske gennemsnitlige vækstrate, jf. 
figur 1a.

Den faktiske indenlandske efterspørgsel steg – primært i årene 1997 til 1999 – 
mere end i fremskrivningen i FR96, jf. figur 1b. Nettoeksporten har blandt an-
det derfor ligget noget lavere end ventet i denne periode og dermed bidraget til 
en forværret betalingsbalance. 

Figur 1a. Realt BNP Figur 1b. Real indenlandsk efterspørgsel 
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Kilde: FR96, ADAM’s databank og egne beregninger. 

Den kraftigere vækst i den indenlandske efterspørgsel i årene 1996 til 2001 kan 
delvist tilbageføres til et kraftigere fald i renten end forudsat, jf. figur 2a, som 
blandt andet har betydet øgede investeringer.  

Det offentlige forbrug er også steget mere – specielt i perioden 1996-98 – end 
forudsat i FR96. Dette afspejler sig i en lidt større stigning i den offentlige be-
skæftigelse, jf. figur 2b.

1 Fremskrivningen i FR96 er omregnet til nyt nationalregnskab, så der kan foretages en 
sammenligning med den faktiske udvikling. Omregningen tager højde for sammensæt-
ningseffekter som følge af ændret basisår og ændrede definitioner. 
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Figur 2a. Den nominelle rente Figur 2b. Vækst i offentlig beskæftigelse 
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Kilde: FR96, ADAM’s databank og egne beregninger. 

Den forudsatte vækst i det private forbrug i FR96 svarede i perioden 1996-98 
stot set til den faktiske udvikling. På trods af den lavere rente var væksten i pri-
vatforbruget en anelse negativ i årene 1999 og 2000, mens der var ventet en 
vækst på godt 2 pct. i FR96. Svagere vækst i de disponible realindkomster, jf. 
figur 3a og et kraftigt fald i forbrugskvoten, jf. figur 3b, har været væsentlige 
årsager. Derudover har de generelt afdæmpende virkninger af Pinsepakken været 
en væsentlig årsag til det lavere privatforbrug.. 

Figur 3a. Vækst i disp. realindkomst Figur 3b. Forbrugskvoten 
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Kilde: FR96, ADAM’s databank og egne beregninger. 

Den kraftige stigning i forbrugskvoten frem til 1999 skyldes primært en betyde-
lig større stigning i boligformuerne end ventet. Kontantprisen på ejerboliger er, i 
forbindelse med det kraftige fald i renten og en i stigende grad anvendelse af 
rentetilpasningslån, således øget markant i forhold til forventningen i FR96, på 
trods af Pinsepakkens reduktion af rentefradraget, jf. figur 4a.

Rentefaldet har ligeledes været en medvirkende årsag til en lavere privat finansiel 
opsparing end ventet, jf. figur 4b.
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Figur 4a. Kontantprisen på boliger Figur 4b. Privat finansiel opsparing 
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Kilde: FR96, ADAM’s databank og egne beregninger. 

Fremskrivningen af betalingsbalancen har set over hele perioden stort set svaret 
til den faktiske udvikling. I 1998 var der dog et underskud på knap 1 pct. af 
BNP mod et ventet overskud på ca. 1 pct. af BNP, hvilket primært kan henføres 
til virkninger af rentefaldet, Asien-krisen og arbejdsmarkedskonflikt samme år. 
Den lavere end ventet private finansielle opsparing, blandt andet på grund af 
fremgang i den indenlandske efterspørgsel, er blevet modvirket af bedre offentli-
ge finanser, således at betalingsbalancen samlet har udviklet sig omtrent som 
forventet, jf. figur 5a.

På trods af et øget offentligt forbrug er den offentlige saldo blevet forbedret me-
get mere end ventet de seneste år, jf. figur 5b. En lavere strukturel ledighed er 
den primære årsag, men også en strammere finanspolitik har været medvirkende 
til den forbedrede offentlige saldo. 

Figur 5a. Betalingsbalancen Figur 5b. Den offentlige sektors saldo 
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Kilde: FR96, ADAM’s databank og egne beregninger. 

Faldet i ledigheden er noget større end forudsat i FR96, jf. figur 6a, om end 
væksten i den samlede beskæftigelse har været omtrent som ventet.  
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Den store forskel mellem den forventede og den faktiske vækst i arbejdsstyrken 
skyldes en større tilgang til efterløn og overgangsydelse end ventet. Reformerne 
af overgangsydelse, efterløn og førtidspension m.v. har bidraget til en stigning i 
arbejdsstyrken i de senere år, men er langtfra slået fuldt igennem endnu.  

Figur 6a. Ledigheden Figur 6b. Vækst i arbejdsstyrken 
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Kilde: FR96, ADAM’s databank og egne beregninger. 

Hovedtrækkene af den forventede udvikling i FR96 og den faktiske udvikling er 
opsummeret i tabel 1.

Tabel 1. Sammenligning af fremskrivning i FR96 og FR2002 
 1996-98 1999-01 1996-01 Forudsigelsesfejl 

FR96 FR02 FR96 FR02 FR96 FR02 96-
98

99-
01

96-
01

------------- Gnst. årlig realvækst i pct. -------------- ---- Pct.enheder ---- 
Privat forbrug .............. 2,6 2,5 2,2 0,2 2,4 1,4 0,0 -1,9 -1,0 
Offentligt forbrug ........ 1,1 2,4 1,0 1,2 1,0 1,8 1,4 0,2 0,8 
Erhvervsinvesteringer ... 5,7 9,8 3,2 4,7 4,4 7,3 4,2 1,6 2,9 
Eksport ........................ 3,6 4,2 4,2 8,6 3,9 6,4 0,6 4,4 2,5 
Import ......................... 3,6 7,4 3,9 6,2 3,8 6,8 3,9 2,3 3,1 
BNP ............................ 2,3 2,7 2,2 2,1 2,2 2,4 0,3 0,1 0,1 

--------------- Gnst. årlig vækst i pct. --------------- ---- Pct.enheder ---- 
Forbrugerpriser ............ 2,3 1,9 2,2 2,6 2,3 2,2 -0,4 0,3 0,0 
Timeløn....................... 3,9 3,9 4,2 4,2 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 

------------ Gnst. i perioden, pct. af BNP ----------- ---- Pct.enheder ---- 
Betalingsbalance........... 1,0 0,4 1,9 1,9 1,5 1,2 -0,6 0,0 -0,3 
Offentlige finanser ....... -0,3 0,2 0,8 2,8 0,3 1,5 0,4 2,0 1,2 
Privat fin. opsparing..... 1,3 0,3 1,1 -0,9 1,2 -0,3 -1,0 -2,0 -1,5 

-------------- Ændring, 1.000 personer -------------- -- 1.000 personer -- 
Beskæftigelse ................ 95 113 75 68 170 181 17 -6 11 
Arbejdsstyrke ............... 29 7 54 31 83 38 -22 -23 -45 
Ledighed...................... -67 -106 -21 -38 -88 -143 -39 -17 -56 

Kilde: FR96, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Årsager til fejlskøn 
Den gennemsnitlig BNP-vækst i årene 1996-01 har med en afvigelse på 0,1 
pct.enhed stort set svaret til det ventede i FR96, mens den gennemsnitlige infla-
tion svarede til det skønnede. Niveauet for betalingsbalancen var i 2001 0,3 pct. 
af BNP bedre, mens de offentlige finanser var 1,6 pct. af BNP bedre. Endelig var 
beskæftigelsen 8.000 personer lavere i 2001 end forventet i FR96. 

Afvigelser kan deles op på bidrag fra udenrigsøkonomiske forhold, finanspolitik 
samt andre (eksogene) forhold. Ses hele perioden 1996-01 under ét kan ændrede 
forudsætninger for disse forhold stort set forklare den faktiske udvikling i for-
hold til den skønnede, jf. tabel 2.

Tabel 2. Årsager til afvigelser fra fremskrivningen i FR96 
 BNP  Beta-

lings-
balance

Off.
 finan-

ser 

Be-
skæf-
tigelse

Forbruger- 
Priser 

96-98 99-01 96-01 ---------  2001 --------- 96-98 99-00 96-01
Gnst. årlig realvækst,

pct. Pct. af BNP 1.000
pers.

Gnst. årlig realvækst, 
pct.

Afvigelse i alt....................... 0,3 -0,1 0,1 0,3 1,6 -8 -0,4 0,3 0,0
Udenrigsøkonomiske forhold          
Udlandsvækst- og priser ...... 0,1 -0,3 -0,1 0,3 -0,6 -15 -0,3 0,5 0,1
Rente og rentespænd ........... 0,5 0,3 0,4 -0,7 1,7 52 -0,1 -0,2 -0,2
Rentebetal. til udlandet ....... 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 0 0,0 0,0 0,0
I alt..................................... 0,6 0,0 0,3 -1,2 1,1 36 -0,5 0,3 -0,1
Finanspolitik og opsparings-
virkninger mv. 
Offentligt forbrug ............... 0,4 0,0 0,2 -0,7 -0,7 21 0,0 0,3 0,2
Offentlige investeringer. ...... 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0 0,0 0,0 0,0
Indirekte skatter .................. -0,2 -0,4 -0,3 0,8 0,3 -40 0,3 0,2 0,2
Overførsler.......................... 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 10 -0,1 0,0 -0,1
Direkte skatter .................... -0,2 -0,3 -0,2 0,9 0,7 -25 0,0 -0,2 -0,1
Erhvervsskatter.................... 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -1 0,0 -0,1 0,0
I alt .................................... 0,2 -0,7 -0,3 0,8 -0,1 -36 0,3 0,2 0,3
Udvalgte faktorer 
Energiproduktion................ 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 4 0,0 0,0 0,0
I alt..................................... 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 4 0,0 0,0 0,0
Ændret niveau ved indgang 
til 1996...............................

    
0,8 0,2 -12 

   

Modelfejl, m.v.1). .................. -0,4 0,5 0,0 -0,2 0,1 0 -0,3 -0,3 -0,3

 Anm.: Tallene viser den faktiske udvikling minus den skønnede. 
 1)  Gruppen modelfejl m.v. er residualbestemt. Modelfejlene afspejler blandt andet, 

at aktiviteten i modellen pr. definition er efterspørgselsbestemt på kort sigt. Mo-
dellen kan derfor ikke give en dækkende beskrivelse af en situation med stor ka-
pacitetsmangel. 

 Kilde: FR96, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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I perioden 1996-98 har de udenrigsøkonomiske forhold øget BNP-væksten med 
0,6 pct.enheder i forhold til det skønnede. Det kan især henføres til et noget 
større fald i de udenlandske renter end forventet. Finanspolitikken bidrog i 
samme periode svagt positivt til aktiviteten i økonomien primært som følge af en 
noget højere end ventet vækst i det offentlige forbrug. Det er en af grundene til 
det høje kapacitetspres i denne periode.  

Andre forhold i økonomien har imidlertid bidraget til, at BNP-væksten ikke 
blev væsentlig større end forudsat, jf. bidraget fra modelfejl. Det afspejler, at 
nettoeksporten – givet forudsætningerne – har udviklet sig noget svagere end 
forudsat. Der har med den givne produktionskapacitet og væksten i den inden-
landske efterspørgsel således ikke været kapacitet til at imødekomme den uden-
landske efterspørgsel. 

I den efterfølgende periode 1999-01 blev der foretaget en væsentlig opstramning 
af finanspolitikken – herunder en forøgelse af incitamentet til større opsparing 
via en reduktion af rentefradraget – i forbindelse med udmøntningen af Pinse-
pakken. Det bremsede aktiviteten og reducerede BNP-væksten med 0,7 
pct.enheder således, at en overophedning af økonomien blev undgået på trods 
af, at et rentefaldet i udlandet forsat bidrog til en større BNP-vækst end ventet. 
Dermed blev der frigjort kapacitet til at imødekomme den større efterspørgsel.  
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5. Finanspolitikkens holdbarhed  
 
5.1. Indledning 
I dette kapitel vurderes finanspolitikkens holdbarhed1. Det vil sige, om over-
skuddet på de offentlige finanser inkl. virkninger af den forudsatte udvikling 
frem til 2010 er tilstrækkeligt til at rumme de langsigtede udgiftsstigninger, 
uden at det på et tidspunkt bliver nødvendigt at foretage finanspolitiske 
stramninger.   

Finanspolitikkens holdbarhed belyses på baggrund af en fremskrivning af de 
offentlige finanser, hvor virkninger af FR02-fremskrivningen til 2010 indgår. 
Fremskrivningen efter 2010 er et stiliseret forløb, hvor satser for overførsels-
indkomster samt udgifterne til offentlige lønninger og varekøb pr. bruger af 
den offentlige service følger lønudviklingen i den private sektor. Det betyder, 
at det i hovedtræk kun er demografiske forskydninger i befolkningens sam-
mensætning, der påvirker udviklingen i udgifterne til det offentlige forbrug 
og overførselsindkomster som andel af BNP.             

Den langsigtede fremskrivning af de offentlige udgifter, der præsenteres i 
dette kapitel, indikerer, at overskuddet på de offentlige finanser i 2003 om-
trent er på linje med kravet til finanspolitisk holdbarhed.  

En langsigtet fremskrivning af de offentlige finanser vil altid være forbundet 
med en betydelig usikkerhed, der indebærer, at den langsigtede belastning af 
de offentlige finanser både kan blive såvel større som mindre, end fremskriv-

1 Befolkningsaldringens betydning for de offentlige finanser er belyst i en række tidligere 
Finansredegørelser. De krav, som befolkningsaldringen og andre forudsigelige bidrag til 
de offentlige finanser stiller til finanspolitikken for at sikre holdbarhed, er derudover be-
lyst i Budgetoversigt  og Økonomisk Redegørelse samt Et bæredygtigt pensionssystem, Rege-
ringen, januar 2000. Disse tidligere opgørelser indeholdt ikke virkninger på de offentlige 
finanser af de mellemfristede mål om højere erhvervsdeltagelse, lavere ledighed, service-
forbedringer og skattestop m.v., der netto har en omtrent neutral virkning på finanspoli-
tikkens holdbarhed.          
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ningen lægger op til. Der er imidlertid på en række områder nogle forudsige-
lige udviklingstræk, som giver belæg for en rimelig præcis kvantificering af de 
mulige virkninger og giver mulighed for at belyse, om den nuværende fi-
nanspolitik samlet set er holdbar. Den isolerede virkning af befolkningsald-
ringen kan således forudses med ganske stor sikkerhed. 

Der er udsigt til, at befolkningsaldringen vil lægge et betydeligt pres på de of-
fentlige finanser efter 2010, hvor udgifter til overførsler og det offentlige for-
brug vil stige kraftigt. I modsat retning trækker højere nettoskatteindtægter 
fra pensionsopsparingen i takt med stigningen i de skattepligtige udbetalin-
ger fra de private pensionsordninger.   

Der er samlet set udsigt til en markant stigning i de offentlige nettoudgifter 
som andel af BNP efter 2010, der belaster statens og kommunernes primære 
saldo – det vil sige overskuddet før nettorenteudgifter. Belastningen kan for-
ventes at tiltage frem til omkring 2070. Udsigten til stigende nettoudgifter 
og rentebyrden af den nuværende offentlige gæld stiller krav om betydelige 
overskud på de offentlige finanser over en længere årrække.  

Sammenlignet med de øvrige EU-lande er Danmark godt rustet til at imøde-
gå aldringens pres på de offentlige finanser. Det skyldes for det første over-
skuddet på de offentlige finanser, hvor størstedelen af de øvrige EU-lande en-
ten har underskud eller meget beskedne overskud på de offentlige finanser. 
Det skyldes for det andet, at den demografisk betingede udgiftsstigning skøn-
nes at være lidt mindre end i mange andre EU-lande. For det tredje er den of-
fentlige gæld og derved rentebyrden af gælden er væsentligt lavere end i de 
fleste andre EU-lande. I modsat retning trækker, at andre lande har et væ-
sentligt større potentiale for at forbedre de offentlige finanser gennem øget 
erhvervsdeltagelse og lavere  ledighed. Hertil kommer, at den seneste befolk-
ningsprognose for Danmark kun indebærer en beskeden stigning i middelle-
vetiden sammenlignet med andre lande. Hvis levealderen alternativt tiltager 
til gennemsnittet i andre EU-lande, vil det demografiske udgiftspres øges 
mærkbart i forhold til det forudsatte.    

Den fremtidige stigning i de offentlige udgifter skyldes delvist forudsætnin-
ger om en gradvist stigende middellevetid, der bidrager til at øge ældreande-
len og dermed udgifterne til overførsler og offentlig service. Hvis middelleve-
tiden stiger med 1 år ud over det forudsatte, vil finanspolitikkens holdbarhed 
forringes med ca. 0,2 pct. af BNP. De offentlige finanser er derimod ikke føl-
somme over for ændringer i fertiliteten, da gennemsnitsdanskeren set over 
hele livsforløbet har en omtrent neutral virkning på de offentlige finanser.   
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Antallet af indvandrere har ikke væsentlig betydning for finanspolitikkens 
holdbarhed, hvis indvandringen er omtrent ligeligt fordelt på indvandrere fra 
henholdsvis udviklede lande og mindre udviklede lande. Ændringer i ind-
vandringens sammensætning kan derimod få en vis virkning på kravene til 
finanspolitikken. En større tilgang af højt kvalificeret arbejdskraft med mid-
lertidigt ophold i en del af den erhvervsaktive alder kan i et begrænset om-
fang bidrage til at styrke de offentlige finanser. Virkningen er dog forholdsvis 
beskeden, da det positive bidrag fra højere skatteindtægter i et stort omfang 
modvirkes af familiernes træk på overførsler og offentlig service.  

Modsvarende vil en større nettoindvandring fra mindre udviklede lande i et 
vist omfang belaste de offentlige finanser. Det skyldes særligt, at erhvervsdel-
tagelsen for indvandrere fra mindre udviklede lande er forholdsvis lav. Det 
negative bidrag fra den lave erhvervsdeltagelse dominerer det positive bidrag 
fra, at indvandrere ofte er yngre mennesker og derfor har et forholdsvist lavt 
træk på udgifter til børnepasning og uddannelse.       

En forøgelse af den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder på ½ år vil indebæ-
re en stigning i arbejdsstyrken på ca. 20.000 personer og forbedre finanspoli-
tikkens holdbarhed med ca. 0,25 pct. af BNP.   

5.2. Demografiske forudsætninger for fremskrivningen
Fremskrivningen af udviklingen i de offentlige finanser følger frem til 2010 
den mellemfristede fremskrivning, jf. kapitel 4. Fremskrivningen efter 2010 
er i hovedtræk baseret på demografiske bidrag til beskæftigelse og offentlige 
finanser med udgangspunkt i DREAM’s befolkningsprognose2 fra september 
2002.

Den nye befolkningsprognose indebærer, at fertiliteten stiger svagt, jf. figur 
5,1a, mens middellevetiden frem til år 2100 forudsættes at stige med godt 5 
år for mænd og godt 2 år for kvinder, jf. figur 5.1b.  Frem til 2050 forudsæt-
tes en stigning i middellevetiden på ca. 3½ år for mænd. Det er noget lavere 
end den forventede stigning i middellevetiden for mænd i EU-landene, der 
gennemsnitligt øges med ca. 5 år frem til 20503. Der gælder tilsvarende, at 
middellevetiden for danske kvinder forudsættes at stige med ca. 1½ år frem 
til 2050, mens den tilsvarende stigning for gennemsnittet af kvinder i EU 
udgør godt 4 år.  

2 Befolkningsprognose, der anvendes i den makroøkonomiske model DREAM.
3 Tal for EU fra EPC, Budgetary challenges posed by ageing populations, oktober 2001. 
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Nettoindvandringen forudsættes at udgøre ca. 10.000 – fortrinsvis unge – 
personer om året, jf. figur 5.1c. Demografien og nettoindvandringen indebæ-
rer samlet set en betydelig aldring af befolkningen i de næste årtier, hvor an-
tallet af ældre stiger kraftigt, mens antallet af personer i den erhvervsaktive 
alder er omtrent uændret, jf. figur 5.1d. 

Den gradvise aldring af befolkningen indebærer en kraftig stigning i ældre-
kvoten og en omtrent tilsvarende stigning i den samlede forsørgerkvote, jf. fi-
gur 5.1e.        

Fremskrivningen af det demografiske udgiftspres er baseret på, at indkomst-
overførsler satsreguleres med lønstigningen i den private sektor – svarende til 
gældende regler – hvor satsreguleringsprocenten tillagt satspuljeprocenten 
følger lønudviklingen i den private sektor. For perioden efter 2010 er det 
forudsat, at udgifterne til offentlige lønninger og varekøb pr. bruger af den of-
fentlige service følger lønudviklingen i den private sektor. Det betyder, at for-
udsætninger om inflation og produktivitetsvækst ikke påvirker opgørelsen af 
de demografiske udgiftsstigninger.             

Det individuelle offentlige forbrug omfatter udgifter, der direkte eller indi-
rekte kan henføres til brugerne, som f.eks. hospitaler, børnepasning, uddan-
nelse m.v., og er således afhængigt af befolkningens alderssammensætning. 
Udgifter til administration, forsvar, retsvæsen, samfærdsel m.fl. henføres til 
det ikke aldersafhængige kollektive offentligt forbrug. Det individuelle of-
fentlige forbrug udgør størstedelen, ca. 2/3, af det samlede offentlige forbrug. 

De gennemsnitlige individuelle offentlige udgifter til ældre er markant højere 
end udgiften til børn og unge, mens personer i de erhvervsaktive aldre i gen-
nemsnit trækker mindst på de offentlige serviceydelser, jf. figur 5.1f.

De store offentlige udgifter til ældreservice skyldes særligt de ældres træk på 
sygehusvæsenet og omkostningstunge plejehjemspladser, mens udgifterne til 
børn og unge primært består af børnepasning og uddannelse.    

Ved at sammenveje befolkningsudviklingen med de aldersfordelte udgifter på 
de enkelte delområder, fremkommer et mål for udviklingen i det demografi-
ske træk på de enkelte serviceområder. Udgifterne til kollektivt offentligt for-
brug antages at følge den generelle befolkningsudvikling. 
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Figur 5.1. Centrale forudsætninger i DREAM’s befolkningsprognose 

Figur 5.1a. Fertilitet Figur 5.1b. Middellevetid 
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Fremskrivningen af antallet af overførselsmodtagere efter 2010 er baseret på 
en demografisk udvikling af antallet af overførselsmodtagere i de enkelte 
overførselsgrupper opdelt på køn, alder og herkomst. Da overførselssatser 
forudsættes at blive satsreguleret med udviklingen i årslønningerne i den pri-
vate sektor, og lønkvoten forudsættes konstant efter 2010, vil ændringer i 
overførslernes andel af BNP efter 2010 afhænge af forholdet mellem antallet 
af overførselsmodtagere og antallet af beskæftigede. 

5.3. Det langsigtede pres på de offentlige finanser
En demografisk fremskrivning af udviklingen i de offentlige udgifter og ind-
tægter efter 2010 indebærer, at disse i hovedtræk kun påvirkes af ændringer i 
befolkningens sammensætning. Fremskrivningen af udviklingen i de offent-
lige finanser er dermed baseret på, at struktur- og finanspolitiske tiltag samlet 
set har en neutral virkning på de offentlige finanser efter 2010.  

Fremskrivningen af de offentlige finanser frem til 2010 tager udgangspunkt 
i, at de reale standarder for den offentlige service fastholdes som i DK2010, 
svarende til en realvækst i det offentlige forbrug på 0,7 pct. årligt i perioden 
2006-2010. Opjusteringen af realvæksten modsvarer det øgede demografiske 
træk på den offentlige service, der er indeholdt i den nye befolkningsprogno-
se fra DREAM, jf. kapitel 4.   

Til sammenligning vil en uændret realvækst i det offentlige forbrug som i 
DK2010 – svarende til en årlig realvækst på 0,5 pct. i perioden fra 2006-
2010 – øge råderummet til lavere skat på arbejdsindkomst. Det indebærer en 
lidt lavere stigning i udgiftstrykket og en tilsvarende lavere stigning i skatte-
trykket, men påvirker ikke finanspolitikkens holdbarhed, jf. afsnit 5.4, tabel 
5.4.

Der er samlet set udsigt til en tiltagende belastning af statens og kommuner-
nes primære saldo, jf. figur 5.2a, da stigningen i de offentlige udgifter over-
stiger de forudsigelige ændringer i skatteindtægter fra særligt pensionsopspa-
ring, jf. figur 5.2b til d.       
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Figur 5.2. Overordnede bidrag til stat og kommuners primære saldo, æn-
dring  i forhold til 2003, pct. af BNP 

Figur 5.2a. Bidrag til primær saldo Figur 5.2b. Offentlig konsum 
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Figur 5.2c. Overførsler efter skat, afgifter 
og modregning, herunder folkepension 

Figur 5.2d. Skatteindtægter fra nettoud-
betalinger fra pensionsordninger 
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Anm.: De vandrette (røde) linjer angiver ændringen i pct. af BNP omregnet til en fast 
årlig ændring i forhold til 2003. 

Kilde: Egne beregninger. 

Den demografiske udvikling vil kun påvirke de offentlige finanser i et beske-
dent omfang frem til 2010, jf. tabel 5.1.   

Det offentlige forbrug kan stige i de kommende årtier, i takt med at antallet 
af ældre stiger kraftigt, og antallet af personer i den erhvervsaktive alder fal-
der. Stigningen i det offentlige forbrug topper i 2070, hvor det offentlige 
forbrug forventes at være forøget med 3,2 pct. af BNP højere under den gjor-
te forudsætning om lønregulerede udgiftsstandarder efter 2010.  

Det kan forventes, at udgifterne til overførsler efter skat stiger med 1,7 pct. 
af BNP frem til 2070. Målsætningen om en fremgang i beskæftigelsen frem 



Kapitel 5 – Finanspolitikkens holdbarhed 

Finansredegørelse 2002  November 2002 178

til 2010 – ud over udmøntede bidrag – vil isoleret set indebære, at udgifterne 
til overførsler gradvist reduceres med 0,8 pct. af BNP frem til 2010.             

Tabel 5.1. Fremskrivning af statens og kommunernes primære saldo, æn-
dring i forhold til 2003 i pct. af BNP  

2010 2040 2070 Konstant 
årligt bidrag 

fra 2003 
1. Offentlige udgifter ....................................   -0,2 4,1 4,5 2,1 
1.1 Forbrug1) .............................................. -0,2 2,8 3,2 1,4 
1.2 Indkomstoverførsler efter skat ............... 0,0 1,7 1,7 0,9 
 - heraf højere beskæftigelse ......................... -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 
1.3 Modregning  ........................................ 0,0 -0,4 -0,5 -0,2 
2. Offentlige indtægter .................................. -1,0 0,7 0,9 0,0 
2.1 Skat af pensionsopsparing, netto .......... 0,2 2,3 2,6 1,3 
2.2 Indtægter fra indvinding i Nordsøen ..... -0,3 -0,7 -0,7 -0,6 
2.3 Lavere skatter ........................................  -0,9 -0,9 -0,9 -0,8 
 - heraf skattestop til 2010........................... -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 
 - heraf lavere skat på arbejdsindkomst1)....... -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 
3. Belastning af primær saldo,  i alt (1-2)....... 0,8 3,3 3,5 2,1 
3.1 Stigning i udgiftstryk ........................... 0,1 5,3 5,7 - 
3.2 Stigning i skattetryk ............................. -0,7 1,9 2,1 - 

Anm.: Virkningen på saldoen for stat og kommuner er opgjort strukturelt og ekskl. net-
torenteudgifter. Udgiftstrykket er endvidere opgjort ekskl. udbetalinger fra ATP, 
da ATP fra en finanspolitisk synsvinkel kan sidestilles med en privat pensions-
ordning. Bidrag til skatte- og udgiftstryk frem til 2010 svarer dermed ikke til de i 
kapitel 4 anførte ændringer. Den yderste højre kolonne viser nutidsværdien af 
fremtidige ændringer omregnet til et konstant årligt bidrag i pct. af BNP med 
virkning fra 2003.   

1)   Bidraget fra det offentlige forbrug og lavere skat på arbejdsindkomst er ca. 0,2 
pct. af BNP mindre henholdsvis større ved en realvækst i det offentlige forbrug 
på 0,5 pct. om året fra 2006-2010. 

Kilde: Egne beregninger. 

Stigningen i indkomstskattepligtige udbetalinger fra pensionsordninger til 
pensionister vil med de gældende regler for modregning af folkepensionens 
pensionstillæg og boligydelse medføre et fald i overførslerne efter skat, der 
gradvist tiltager til ca. 0,5 pct. af BNP i 2070. 

Den private sektors pensionsformue skønnes at stige fra ca. 112 pct. af BNP i 
2003 til ca. 200 pct. af BNP i 2040, og samtidig øges de skattepligtige ud-
betalinger gradvist, således at der sker et skift fra nettoindbetalinger på knap 
2 pct. af BNP i 2003 til nettoudbetalinger på ca. 3½ pct. af BNP i 2040. 
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Skatteindtægterne fra nettoudbetalinger skønnes at stige med ca. 2½ pct. af 
BNP frem til 2070. 

De stigende nettoskatteindtægter fra den private sektors pensionsopsparing 
modsvares delvist af et forventet fald i indtægter fra olie- og gasindvinding i 
Nordsøen, hvor indtægterne på ca. 0,7 pct. af BNP i 2003 beregningsmæs-
sigt forudsættes at blive udfaset frem til 2020.    

Nominalprincippet for punktafgifter og ejendomsværdiskat – som bereg-
ningsteknisk er forudsat videreført til 2010 –  indebærer et fald i den betalte 
skat på knap 0,7 pct. af BNP frem til 2010 – sammenlignet med et forløb, 
hvor punktafgifter fastsat i kronebeløb øges i takt med priserne. Indregnin-
gen af et råderum til lavere skat på arbejdsindkomst medfører et yderligere 
fald i skatteindtægterne frem til 2010.  

Efter 2010 er det beregningsteknisk forudsat, at skatteindtægterne følger 
væksten i BNP ud over virkninger af ændringer i befolkningens sammensæt-
ning samt i skattebidrag fra pensionsopsparingen og Nordsøindtægter m.v.   

Fremskrivningen af de offentlige finanser indebærer samlet set, at de offentli-
ge udgifter stiger med ca. 5,7 pct. af BNP fra 2003 til 2070, mens de offent-
lige indtægter samlet set skønnes at stige med ca. 2,1 pct. af BNP i samme 
periode. Det indebærer, at den primære saldo – det vil sige overskuddet før 
nettorenteudgifter – i alt belastes med 3,5 pct. af BNP frem til 2070.   

Den fremtidige belastning af den primære saldo kan samlet set omregnes til 
en fast årlig belastning på 2,1 pct. af BNP med virkning fra 2003.  

5.4. Finanspolitikkens holdbarhed
For at belyse, om finanspolitikken er robust i forhold til den forventede 
fremtidige forringelse af statens og kommunernes primære saldo og rente-
byrden af den offentlige nettogæld, sammenholdes de fremtidige nettofor-
pligtelser med de offentlige finanser i 2003.  

I 2003 skønnes overskuddet på de offentlige finanser at udgøre 2,2 pct. af 
BNP, jf. tabel 5.2. Da stigningen i de fremtidige nettomerudgifter skal finan-
sieres af statens og kommunernes finanser, er det afgørende at fokusere på 
statens og kommunernes primære strukturelle saldo. Overskuddet på den 
primære strukturelle saldo for stat og kommuner kan opfattes som den nu-
værende reserve til at finansiere renteudgifter og stigende fremtidige netto-
forpligtelser for den offentlige sektor. Ved at sammenholde statens og kom-
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munernes strukturelle primære saldo med de fremtidige nettoforpligtelser 
fremkommer et mål for, om finanspolitikken er holdbar. Det vil sige, om det 
er muligt at finansiere de fremtidige nettoforpligtelser uden at stramme fi-
nanspolitikken i takt med stigningen i de offentlige nettoudgifter.  

Statens og kommunernes strukturelle primære saldo udgør 3,4 pct. af BNP i 
2003, mens de fremtidige nettoforpligtelser stiller krav om et strukturelt 
primært overskud på 3,3 pct. af BNP i 2003. De fremtidige nettoforpligtel-
ser, der gradvist vil belaste den primære saldo for staten og kommunerne,  
kan omregnes til et fast årlig belastning på 2,2 pct. af BNP i 2003, jf. afsnit 
5.2. Hertil kommer, at statens og kommunernes nettogæld på ca. 26 pct. af 
BNP i 2002 medfører en rentebyrde på ca. 1,1 pct. af BNP. Rentebyrden be-
står af den del af renteudgifterne, der ikke udhules af BNP-væksten, og der-
for kræver finansiering for at undgå, at gælden stiger som andel af BNP.          

Tabel 5.2. Langsigtede krav til de offentlige finanser, pct. af BNP  
 2003 2010
Status for de offentlige finanser:   
Den offentlige sektors saldo.............................................................. 2,2 2,2 
- heraf saldo i sociale kasser og fonde................................................ 1,0 0,8 
- heraf saldo i stat og kommuner ...................................................... 1,2 1,4 
Stat og kommuners nettorenteudgifter ............................................. 1,9 1,2 
Stat og kommuners primære saldo ................................................... 3,2 2,5 
Konjunkturbidrag til stat og kommuners primære saldo ................... -0,2 0,0 
1. Stat og kommuners strukturelle primære saldo.................................. 3,4 2,5 

Bidrag til fremtidige nettoforpligtelser:   
Offentlige udgifter1) ......................................................................... 2,1 2,7 
Ændringer i skat af privat pensionsopsparing.................................... -1,3 -1,4 
Indtægter fra indvinding i Nordsøen ................................................ 0,6 0,4 
Skattestop samt lavere skat på arbejdsindkomst fra 20041)................. 0,8 0,0 
Rentebyrde af den offentlige nettogæld2)........................................... 1,1 0,7 
2. Krav til stat og kommuners strukturelle primære saldo ...................... 3,3 2,4 
3. Holdbarhedsindikator (korrigeret strukturel saldo) ........................... 0,1 0,1 

1) Jf. note 1) til tabel 5.1. 
2) Rentebyrden af den offentlige nettogæld er beregnet ud fra de offentlige netto-

renteudgifter, der er vækst- og inflationskorrigeret.      
Kilde: Egne beregninger. 

Den strukturelle saldo korrigeret for fremtidige nettoforpligtelser – holdbar-
hedsindikatoren – udviser således et overskud på ca. 0,1 pct. af BNP i 2003. 
Holdbarhedsindikatoren angiver den hypotetiske finanspolitiske tilpasning 
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med virkning fra 2003, som er nødvendig, for at finanspolitikken kan videre-
føres uden efterfølgende ændringer i skattesatser eller udgiftsstandarder.    

Frem til 2010 falder overskuddet på statens og kommunernes primære saldo 
til 2,5 pct. af BNP, mens kravet til det primære overskud nedbringes til 2,4 
pct. af BNP. Holdbarhedsindikatoren udviser en saldo på 0,1 pct. af BNP i 
2010, men sammensætningen af bidragene til de fremtidige nettoforpligtelser 
ændres frem til 2010. Overskud på de offentlige finanser og en nedbringelse 
af den offentlige gæld vil medføre, at rentebyrden af gælden falder frem til 
2010. Gældsnedbringelsen i det mellemfristede forløb til 2010 vil betyde, at 
rentebyrden af den offentlige nettogæld nedbringes fra 1,1 pct. af BNP i 
2003 til 0,7 pct. af BNP i 2010. Bidraget til de fremtidige nettoforpligtelser 
fra offentlige udgifter tiltager frem til 2010, da befolkningsaldringen er ryk-
ket tættere på.  

En saldo for holdbarhedsindikatoren, der afviger med op til ½ pct. af BNP i 
forhold til ligevægt, angiver i lyset af den beregningsmæssige usikkerhed, at 
finanspolitikken vurderes at være holdbar. Det betyder, at målsætningen om 
et overskud på de offentlige finanser på 1½-2½ pct. af BNP frem til 2010 er 
på linje med de krav, der stilles for at fastholde finanspolitikkens holdbarhed, 
jf. tabel 5.3.

Tabel 5.3. Krav til den offentlige sektors strukturelle saldo, pct. af BNP 
2003 2010 

 Krav til stat og kommuners strukturelle primære saldo.............. 3,3 2,4 
- Stat og kommuners strukturelle nettorenteudgifter ................... 2,0 1,2 
+ Strukturel saldo i sociale kasser og fonde................................... 0,8 0,8 
= Krav til den offentlige sektors strukturelle saldo............................. 2,1 2,1 

  
 Den offentlige sektors strukturelle saldo ........................................ 2,2 2,2 
 Holdbarhedsindikator (Korrigeret strukturel offentlig saldo) ......... 0,1 0,1 

Kilde: Egne beregninger. 

Kravene til den strukturelle primære saldo for stat og kommuner i 2003 sva-
rer til et overskud på de samlede offentlige finanser på 2,1 pct. af BNP, hvil-
ket ligger inden for målintervallet for overskuddet på de offentlige finanser 
frem til 2010.  

De mellemfristede målsætninger om erhvervsdeltagelse, ledighed, offentlige 
servicestandarder og skattepolitik bidrager samlet set til at forbedre saldoen 
for holdbarhedsindikatoren med 0,2 pct. af BNP i 2003.  
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Det demografiske grundforløb til 2010 indeholder – i forhold til den mel-
lemfristede fremskrivning – lavere beskæftigelse, højere skatter og lavere 
vækst i det offentlige forbrug, da forløbet blandt andet indebærer uændrede 
reale standarder pr. bruger frem til 2010. Realisering af målsætninger om en 
fremgang i erhvervsdeltagelsen og et fald i ledigheden frem til 2010 vil isole-
ret set bidrage til at forbedre holdbarheden med ca. 1,7 pct. af BNP i 2003, 
jf. tabel 5.4.

Råderummet fra realiseringen af den forudsatte fremgang i beskæftigelsen 
forudsættes i store træk anvendt til realvækst i den offentlige service pr. bru-
ger og lavere skat på arbejdsindkomst. De forudsatte forbedringer af de reale 
offentlige servicestandarder frem til 2010 som i DK2010 kræver et råderum 
på 0,7 pct. af BNP med virkning fra 2003. Skattestoppet til 2010 og indreg-
ningen af lavere skat på arbejdsindkomst vil kræve et råderum på henholdsvis 
0,6 og 0,2 pct. af BNP i 2003.  

Tabel 5.4. Bidrag til holdbarhedsindikator i 2003 fra mellemfristede mål-
sætninger, pct. af BNP i 2003 
Bidrag til holdbarhedsindikator: Service-standarder 

som i DK2010 
Realvækst som i 

DK2010 
---------------- Pct. af BNP ---------------- 

Demografisk grundforløb1) ............................. -0,1 -0,1 
Bidrag fra højere erhvervsdeltagelse og  
lavere ledighed ............................................... 1,7 1,7
- udmøntede krav til erhvervsdeltagelse 
  og lavere ledighed......................................... 0,7 0,7
- ikke-udmøntede krav til erhvervsdeltagelse... 0,7 0,7 
- ikke-udmøntede krav til lavere ledighed ....... 0,3 0,3 
Bidrag fra højere reale standarder for 
offentlig service .............................................. -0,7 -0,5
Bidrag fra lavere skatter .................................. -0,8 -1,0 
- heraf skattestop............................................ -0,6 -0,6 
- heraf lavere skat på arbejdsindkomst ............ -0,2 -0,4 
Samlet holdbarhedsindikator.......................... 0,1 0,1 

1) Den demografiske fremskrivning af det nominelle offentlige forbrug er baseret på 
uændrede reale servicestandarder pr. bruger frem til 2010, jf. boks 4.3. I Økono-
misk Redegørelse, august 2002 er saldoen for holdbarhedsindikatoren i 2003 be-
regnet til -0,4 pct. af BNP i det demografiske grundforløb. Justeringen af saldoen 
skyldes tekniske revisioner af beregningsgrundlaget, herunder at statens og kom-
munernes strukturelle primære saldo er opjusteret med 0,2 pct. af BNP i 2003 
samt højere fremtidige bidrag fra selskabsskat m.v. samt skat og modregning ved 
udbetalinger fra private pensionsordninger. I modsat retning trækker den nye be-
folkningsprognose og revisioner af rentebyrden af nettogælden, jf. appendiks.      

Kilde: Egne beregninger. 
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Hvis realvæksten i det offentlige forbrug fastholdes som i DK2010, vil ser-
viceforbedringer kræve et råderum på ca. 0,5 pct. af BNP, mens råderummet 
til lavere skat på arbejdsindkomst øges med ca. ¼ pct. af BNP. Det vil bety-
de, at råderummet til lavere skat på arbejdsindkomst i alt kan udgøre knap ½ 
pct. af BNP.               

Råderummet fra en højere beskæftigelse er baseret på en udmøntet stigning i 
beskæftigelsen på 45.000 personer – sammenlignet med det demografiske 
forløb – og en ikke-udmøntet strukturel stigning i beskæftigelsen på 61.000 
personer fra 2003-2010, jf. tabel 5.5. Det vil sige en samlet stigning i den 
strukturelle beskæftigelse på 66.000 personer fra 2003-2010, når det negative 
bidrag fra befolkningsudviklingen på 40.000 personer modregnes.  

Tabel 5.5. Stigning i beskæftigelsen fra 2000-2010, 1.000 personer  
 2000 2003 2010 2000-

2010
2003-
2010

Stigning i beskæftigelsen: 1.000 personer, niveau Ændring 
Faktisk udvikling: 
Arbejdsstyrke ............................................... 2.856 2.880 2.921 65 41 
Faktisk ledighed ........................................... 150 142 130 -20 -12 
Faktisk beskæftigelse .................................... 2.705 2.738 2.791 85 53 
- befolkningsudvikling ................................... - - - -53 -40 
- udmøntede krav .......................................... - - - 82 45 
- ikke-udmøntet fald i  ledighed...................... - - - 15 7 
- ikke-udmøntet stigning i erhvervsdeltagelse .... - - - 41 41 
Strukturel udvikling: 
Arbejdsstyrke ............................................... 2.856 2.880 2.921 65 41 
Strukturel ledighed ...................................... 165 155 130 -35 -25 
Strukturel beskæftigelse................................ 2.690 2.725 2.791 100 66 
- befolkningsudvikling ................................... - - - -53 -40 
- udmøntede krav .......................................... - - - 82 45 
- ikke-udmøntet fald i  ledighed...................... - - - 30 20 
- ikke-udmøntet stigning i erhvervsdeltagelse .... - - - 41 41 

Kilde:  Egne beregninger, jf. kapitel 4.  

Den forudsatte stigning i den strukturelle beskæftigelse på 66.000 personer 
fra 2003-2010 overstiger den forudsatte stigning i den faktiske beskæftigelse, 
der udgør 53.000 personer. Det skyldes, at den strukturelle ledighed, der  
skønnes at udgøre 155.000 personer i 2003, overstiger den faktiske ledighed 
i 2003 med 13.000 personer. Realiseringen af det forudsatte strukturelle ni-
veau for beskæftigelsen i 2010 kræver derved, at den strukturelle stigning i 
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beskæftigelsen øges tilsvarende, hvorved det ikke-udmøntede krav til lavere 
strukturel ledighed øges med 13.000 personer. 

Boks 5.1. Forhold, der kan påvirke holdbarheden 
Kan bidrage til en overvurdering af fi-
nanspolitikkens holdbarhed: 

Kan bidrage til en undervurdering af fi-
nanspolitikkens holdbarhed: 

En større stigning i middellevetiden vil be-
tyde, at folkepensionister i gennemsnit 
modtager sociale pensioner samt pleje- og 
sundhedsydelser i flere år. 

En senere tilbagetrækning – f.eks. som føl-
ge af en bedre gnst. sundhedstilstand og et 
højere gnst. uddannelsesniveau – vil øge 
skatteindtægterne og reducere udgifter til 
indkomstoverførsler. 

En større efterspørgsel efter service eller 
f.eks. nye omkostningskrævende behand-
lingsmetoder inden for sundhedsområdet 
kan medføre en større stigning i det of-
fentlige forbrug.  

Effektivisering inden for den offentlige 
sektor vil betyde, at servicestandarder kan 
fastholdes ved lavere udgifter til offentligt 
forbrug.  

Et fortsat fald i den gennemsnitlige årlige 
arbejdstid vil reducere BNP og øge ud-
giftstrykket. 

Indtægter fra olie- og gasindvinding i 
Nordsøen kan tiltage ved en øget udnyttel-
se af forekomster, blandt andet via forbed-
ret indvindingsteknologi. 

En større fraflytning af velstillede folke-
pensionister vil medføre tab af skatteind-
tægter, der væsentligt overstiger besparelser 
på overførsler og udgifter til det ældrerela-
terede forbrug.       

Bedre integration i form af højere er-
hvervsdeltagelse og lavere ledighed blandt 
indvandrere vil reducere udgifter til over-
førsler og øge skattegrundlaget. 

En større indvandring af personer fra 
mindre udviklede lande vil – med de nu-
værende erhvervsfrekvenser for indvandre-
re – betyde, at udgifter til indkomstover-
førsler og trækket på den offentlige service 
overstiger det positive bidrag i form af 
skatteindtægter. 

En større indvandring af personer fra mere 
udviklede lande, herunder særligt højt kva-
lificeret arbejdskraft med midlertidigt op-
hold – vil betyde, at det positive bidrag i 
form af skatteindtægter overstiger udgifter 
til indkomstoverførsler og trækket på den 
offentlige service. 

En overvurdering af det finanspolitiske 
udgangspunkt – statens og kommunernes 
strukturelle saldo – i konjunkturvurderin-
gen, kan betyde, at reserven til at imødegå 
de fremtidige udgiftsstigninger er overvur-
deret.   

En større privat opsparing, hvor den priva-
te finansielle formue – korrigeret for ud-
skudte skatter af pensionsformuen – stiger 
i forhold til BNP, vil øge den private sek-
tors formueafkast og skatteindtægterne 
heraf.
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Modstykket til at indregne råderum fra en strukturel stigning i beskæftigel-
sen, der overstiger den faktiske stigning i beskæftigelsen med 13.000 perso-
ner, er, at det positive output-gab er indregnet med et negativt bidrag ved 
opgørelsen af den strukturelle offentlige saldo i 20034.

Udover virkninger, hvis FR02-fremskrivningen ikke indfries, er der en række 
forhold, som kan bidrage til henholdsvis en under- og en overvurdering af 
finanspolitikkens holdbarhed, jf. boks 5.1 og afsnit 5.7, som indeholder føl-
somhedsanalyser.        

5.5. Holdbar finanspolitik og gældsudviklingen
Ved vurderingen af den offentlige gæld fokuseres normalt på ØMU-gælden 
og statsgælden som andel af BNP. De traditionelle gældsbegreber er brutto-
gældsbegreber, som indebærer, at der ikke er en nær sammenhæng mellem 
saldoen og udviklingen i den opgjorte gæld. Udviklingen i ØMU-gælden og 
statsgælden er derfor ikke velegnede til at vurdere udviklingen i statens og 
kommunernes finansielle nettoforpligtelser.     

Den offentlige nettogæld korrigeret for aktiver i de sociale kasser og fonde 
(særligt ATP) afspejler derimod statens og kommunernes finansielle netto-
forpligtelser og medfører samtidig en mere nær sammenhæng mellem saldo-
en og gældsudviklingen i de enkelte år. Da nettogælden er opgjort til mar-
kedsværdi, kan kursreguleringer dog medføre afvigelser mellem saldoen og 
udviklingen i gælden. Statens og kommunernes nettogæld udgør ca. 28 pct. 
af BNP ultimo 2001, jf. tabel  5.6, der viser gældsbegreber i 2001.       

4 Den strukturelle offentlige saldo svarer i 2003 til den faktiske offentlige saldo på trods 
af et positivt output-gab. Det skyldes, at aktiekursfaldets negative bidrag til provenu fra 
pensionsafkastskatten udligner virkningen af det positive output-gab.   
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Tabel 5.6. Offentlige gældsbegreber, gæld ultimo 2001, mia.kr.
 Statsgæld ØMU-gæld Stat og kommuners 

nettogæld 
Staten: .......................................  513,5 585,4 344,9  
Indenlandsk obligationsgæld......  611,0 611,0 611,0 
Udenlandsk obligationsgæld ......  83,8 83,8 83,8 
Indestående i Nationalbanken....  -40,2 - -40,2
Den Sociale Pensionsfond: 
- Statsobligationer......................   -109,5 -109,5 -109,5 
- Andre værdipapirer..................  -31,6 - -31,6
Øvrige nettoaktiver og kurskorr.  - - -168,6 
Kommuner: ................................  - 37,7 34,2 
Samlet obligationsgæld ..............  - 42,8 42,8 
Beholdning af statsobligationer ..  - -5,1 -5,1
Øvrige nettoaktiver og kurskorr.  - - -3,5
Sociale kasser og fonde:..............  - -21,7 -
Beholdning af statsobligationer - -21,7 -
Øvrige nettopassiver og kurskorr. - - -
Gæld I alt ..................................   513,5 601,4 378,6 
Gæld i alt, pct. af BNP ..............  38,2 44,7 28,2 
Renteudgifter i 2002..................  31,3 1) 30,5
Do. i pct. af BNP i 2002............  2,3 - 2,2
Implicit rente af gæld, pct. .........  6,1 - 8,1

1) Der opgøres ikke renteudgifter, som er relateret til ØMU-gælden. 
Kilde:  Danmarks Statistik og Økonomisk Redegørelse, august 2002.  

Renteudgifterne af statsgælden udgør 2,3 pct. af BNP i 2002, mens statens 
og kommunernes nettorenteudgifter udgør 2,2 pct. af BNP. Den implicitte 
rente på statens og kommunernes nettorenteudgifter udgør 8,1 pct. i 2002 
og er noget højere end renten af bruttogælden. Det skyldes, at en del af sta-
tens og kommunernes aktiver er lavt forrentede eller uforrentede, hvilket bi-
drager til at øge den implicitte rente på nettogælden5.      

For at imødegå den gradvist tiltagende belastning af statens og kommunernes 
finanser efter 2010, kræves betydelige overskud på statens og kommunernes 
primære saldo frem til 2010. Det vil betyde, at nettorenteudgifterne kan 

5 Statens og kommunernes øvrige nettoaktiver og kurskorrektioner udgør i alt 172,1 
(168,1+3,5) mia.kr. der modregnes ved opgørelsen af nettogælden. Fremskrivningen af 
nettorenteudgifter er baseret på, at ca. 90 mia.kr. af de øvrige nettoaktiver – statens ejer-
andelsbeviser i Danmarks Nationalbank samt statens aktiebeholdninger og genudlån – 
har samme forrentning som obligationsgælden. De øvrige statslige og kommunale netto-
aktiver på ca. 80 mia.kr. forudsættes at være uforrentede.   
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nedbringes og skabe plads til stigende ældreudgifter, uden at den samlede 
saldo for stat og kommuner forringes tilsvarende,  jf. figur 5.3a.

Nedbringelsen af nettogælden og renteudgifterne betyder, at befolkningsald-
ringens belastning af den primære saldo er forenelig med at undgå en uhold-
bar stigning i gælden. Da saldoen for statens og kommunernes primære saldo 
overstiger nettorenteudgifterne af gælden, vil nettogælden falde kraftigt og 
blive vendt til offentlige nettotilgodehavender omkring 2015, mens statens 
og kommunernes bruttogæld i overensstemmelse hermed skønnes at være af-
viklet omkring 2025, jf. figur 5.3b.

Figur 5.3. Udvikling i primær saldo og nettorenteudgifter for stat og 
kommuner, holdbar udvikling, pct. af BNP 

Figur 5.3a Udvikling i holdbar saldo Figur 5.3b Udvikling i gæld  

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

00 10 20 30 40 50 60 70
-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Nettorenteindtægter Holdbar primær saldo

Pct. af BNP Pct. af BNP

-20

-10

0

10

20

30

40

00 10 20 30 40 50 60 70
-20

-10

0

10

20

30

40

Holdbar nettogæld Holdbar bruttogæld
2010-fremskrivning

Pct. af BNP Pct. af BNP

Anm.: Bruttogælden består af statens og kommunernes konsoliderede obligationsgæld 
fratrukket statens indestående i Danmarks Nationalbank og værdipapirer i Den 
Sociale Pensionsfond. Bruttogælden svarer dermed ikke til ØMU-gælden. 

Kilde: Egne beregninger. 

Fastholdelsen af en holdbar finanspolitik er til fordel for kommende genera-
tioner, da de gradvise udgiftsstigninger dermed kan finansieres uden løbende 
stramninger af finanspolitikken. Fastholdelse af en holdbar finanspolitik be-
grænser dermed også ændringer i offentlige servicestandarder og skattesatser, 
der ville være en konsekvens af en finanspolitik, som tilrettelægges efter sal-
domål i de enkelte år.  

5.6. Finanspolitisk holdbarhed i international sammenligning 
Set i et længere tidsperspektiv afhænger udsigterne for de offentlige finanser i 
EU-landene dels af den demografiske udvikling, og dermed de stigende ud-
gifter til ældreforsørgelse m.v., dels af realiseringen af målsætningerne med 
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hensyn til øget erhvervsdeltagelse og reduceret ledighed, jf. blandt andet Lis-
sabon-strategien6.

I gennemsnit skønnes den langsigtede belastning af de offentlige finanser i 
EU-landene at udgøre cirka 3,7 pct. af BNP jf. tabel 5.7, men med betydelig 
variation mellem landene.   

Tabel 5.7. Langsigtet belastning af de offentlige finanser i EU-landene 
   Erhvervsfrekvens2) Ledighed 

2001
Offentl. 
netto-
gæld 

Belastning 
af offentl. 
finanser1)

2000 2050 Ændr. 2000 2050 Ændr.

---- Pct. af BNP ---- --------------------------- Pct. ---------------------------
Belgien........ 99 3,5 65 68 3 10,2 6,6 -3,6 
Danmark .... 23 3,6 82 82 0 5,9 5,5 -0,4 
Finland ....... -48 8,3 76 76 0 9,8 7,1 -2,7 
Frankrig...... 42 4,1 69 70 1 9,8 6,1 -3,7 
Grækenl...... 100 12,1 65 75 10 11,0 5,5 -5,5 
Holland ...... 42 7,1 68 73 5 3,2 4,0 0,8 
Irland.......... 36 7,2 71 79 8 5,0 5,0 0,0 
Italien ......... 96 1,0 61 72 11 10,6 7,0 -3,6 
Portugal ...... 56 4,5 73 74 1 5,6 5,6 0,0 
Spanien....... 40 5,2 65 68 3 14,0 8,0 -6,0 
Sverige ........ 1 7,2 77 81 4 5,0 5,1 0,1 
Tyskland..... 43 3,7 74 77 3 7,9 5,6 -2,3 
UK ............. 31 2,1 77 77 0 0,0 0,0 0,0 
Østrig ......... 47 5,5 67 76 9 5,9 4,0 -1,9 
EU gnst. ..... 50 3,7 70 74 4 7,7 5,2 -2,5 

1) Ændring i den primære saldo i 2050 i forhold til 2000. Inkluderer virkningen af  
stigende ældreudgifter efter indkomstskat, privat pensionsopsparing, planlagte 
skatteændringer m.v. samt virkning af højere beskæftigelsesfrekvens. 

2) 15-64-årige. 
Kilde: OECD, EPC samt egne beregninger. 

I en række lande, hvor erhvervsdeltagelsen i udgangspunktet er lav eller le-
digheden er høj (herunder blandt andet Frankrig, Tyskland, Spanien, Italien 
og Finland), er indregnet en markant stigning i det strukturelle beskæftigel-
sesniveau fremover. Det medvirker, jf. nedenfor, til at afdæmpe kravet til den 
finanspolitiske konsolidering, men omvendt stilles der store krav til struktur-

6
Analysen i dette afsnit er baseret på OECD-data og en revideret metode, som muliggør 

internationale sammenligninger af finanspolitikkens holdbarhed. Resultaterne for Dan-
mark er derfor ikke direkte sammenlignelige med resultater i de forudgående afsnit.      
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forbedringer på arbejdsmarkedet. Samlet set forudsættes det, at ledigheden i 
EU falder med 2½ pct.enheder, mens erhvervsdeltagelsen blandt 15-64-årige 
i gennemsnit øges med 4 pct.enheder. Forudsætningerne er alle baseret på 
fremskrivninger fra de internationale organisationer. 

Den strukturelle, primære saldo udgjorde i 2001 ca. 2,6 pct. af BNP i gen-
nemsnit i EU-landene, jf. tabel 5.8.

Tabel 5.8. Finanspolitisk holdbarhed i EU-landene. Grundforløb, 2001 
Krav til primær saldo 

Struktu-
rel pri-
mær
saldo 

Gns. af-
vigelse1)

Korrig. 
primær 
saldo 

Lavere 
struktur-

ledig-
hed2)

Ældre- 
udg. 
m.v.3)

Off.
netto- 
gæld4)

Holdbar 
primær 
saldo 

Finans-
politisk 
hold-

barhed 
----------------------------------------- Pct. af BNP ----------------------------------------- 

Belgien.......  6,4  -0,4  6,0  -1,4 4,2 2,0  4,8 1,3
Danmark ...  3,4  -0,3  3,1  -0,2 2,9 0,5  3,1 -0,1
Finland ......  5,7  -0,4  5,3  -1,1 7,4 -1,0  5,4 -0,1
Frankrig.....  1,2  -0,4  0,8  -1,1 4,7 0,8  4,5 -3,7
Grækenl.....  5,8  -0,4  5,4  -1,1 10,7 2,0  11,6 -6,2
Holland .....  2,8  -0,4  2,4  0,3 4,9 0,8  6,1 -3,7
Irland.........  -0,1  -0,4  -0,5  0,0 5,4 0,7  6,1 -6,6
Italien ........  5,1  -0,4  4,6  -0,5 1,6 1,9  3,0 1,7
Portugal .....  0,6  -0,4  0,2  0,0 3,4 1,1  4,5 -4,3
Spanien......  3,0  -0,4  2,6  -2,4 7,5 0,8  5,9 -3,3
Sverige .......  7,5  -0,3  7,2  -0,4 5,9 0,0  5,5 1,8
Tyskland....  0,8  -0,4  0,4  -0,8 3,6 0,9  3,7 -3,3
UK ............  2,6  -0,3  2,3  0,1 1,4 0,6  2,1 0,1
Østrig ........  1,8  -0,4  1,4  0,0 4,1 0,9  5,1 -3,6
EU gnst. ....  2,6  -0,4  2,2  -0,7 3,8 1,0  4,1 -1,8

Anm.: Den anvendte metode er nærmere beskrevet i N.K. Frederiksen, Fiscal Sustain-
ability in the OECD, December 2001, Finansministeriet, April 2002. Tallene er 
opdateret ved brug af OECD. Economic Outlook 71, June 2002. 

1) Gennemsnitlig forskel mellem faktisk og strukturel saldo 1984-2003. For euro-
landene anvendes gennemsnittet for deltagerlandene. For landene uden for euro-
området anvendes gennemsnit for hele EU.  

2) Isoleret bidrag fra lavere overførsler og højere skatteprovenu i forbindelse med 
forventet fald i ledighed fra 2001. Virkningen af øget beskæftigelsesfrekvens på 
ældreudgifter m.v. er indregnet i skønnet herfor, jf. tabel 5.7. 

3) Inkluderer virkningen af bidrag fra stigende ældreudgifter, privat pensionsopspa-
ring samt planlagte skatteændringer m.v. 

4) Vækstkorrigerede renteudgifter vedr. offentlig nettogæld. 
Kilde: OECD, EPC samt egne beregninger. 

Korrigeret for den gennemsnitlige afvigelse mellem faktisk og strukturel sal-
do i perioden siden 1984 – svarende til gennemsnittet over konjunkturforlø-
bet – udgør det primære overskud i 2001 ca. 2,2 pct. af BNP i EU-landene 
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og 3 pct. af BNP i Danmark. I tabel 5.8 er indregnet et yderligere bidrag til 
de offentlige finanser fra lavere ledighed, idet opgørelsen af belastningen af 
de offentlige finanser i tabel 5.7 kun tager højde for effekten af højere be-
skæftigelse på udgifterne til ældre. 

Finanspolitisk holdbarhed forudsætter et gennemsnitligt primært overskud 
svarende til godt 4 pct. af BNP for EU-landene. Heraf knytter cirka en fjer-
dedel sig til rentebyrden vedr. den udestående offentlige gæld, mens de reste-
rende tre-fjerdedele kan henføres til konsolideringsbehovet i lyset af de de-
mografiske forskydninger m.v. 

I et flertal af EU-landene er der derfor behov for en væsentlig opprioritering 
af den finanspolitiske konsolidering. Variationen mellem lande er imidlertid 
betydelig, og i en række lande (Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Por-
tugal, Spanien og Tyskland) skønnes behovet for varige forbedringer af de of-
fentlige finanser således at udgøre 3-4 pct. af BNP eller mere.  

Udsigterne for finanspolitikken er således i de fleste andre lande betydeligt 
mindre gunstige end i Danmark. Årsagerne hertil er for det første, at den 
strukturelle primære saldo i de andre lande er ringere, svarende til i gennem-
snit knap 1 pct. af BNP mindre end i Danmark.  

For det andet er den ventede, fremtidige stigning i de offentlige netto-
udgifter større i de andre lande end i Danmark. Det afspejler, at de demogra-
fiske forskydninger i retning af højere forsørgerbyrde typisk er mere markant 
end i Danmark. Endvidere at pensionsydelserne i en række andre lande – 
heriblandt f.eks. Tyskland – er knyttet til den faktiske, individuelle erhvervs-
indkomst og derfor vil stige i takt med øget erhvervsdeltagelse. Og endelig at 
den private pensionsopsparing i Danmark (samt blandt andet i Holland) på 
sigt øger de offentlige indtægter som modstykke til den historiske forringelse 
af de offentlige finanser i forbindelse med fradrag for indbetalingerne. 

Endelig, for det tredje, er rentebyrden vedrørende den offentlige gæld ca. 
dobbelt så stor i de andre lande, svarende til en mer-belastning af den primæ-
re saldo på ½ pct. af BNP. 

I modsat retning trækker dog, at der i en række lande med høj ledighed er et 
potentiale for – gennem målrettede tiltag i arbejdsmarkedspolitikken – at af-
laste de offentlige finanser betydeligt gennem lavere udgifter til overførsler og 
øgede skatteindtægter. En fuld realisering af dette potentiale – som er ind-



Kapitel 5 – Finanspolitikkens holdbarhed 

Finansredegørelse 2002  November 2002 191
 

regnet i tabel 5.7 og 5.8 – vurderes at kunne medføre en aflastning af finans-
politikken med godt 1 pct. af BNP i gennemsnit, jf. tabel 5.9.

Samlet set vurderes finanspolitikken – under forudsætning af uændrede ud-
giftsstandarder og skattesatser, samt som nævnt et varigt fald i ledigheden – 
at være stort set holdbar i Danmark, Finland, og UK, mens der i Belgien, 
Italien og Sverige er holdbarhedskorrigerede overskud i størrelsesordenen 1-2 
pct. af BNP. For sidstnævnte lande kan dette delvist skyldes en overvurde-
ring af den strukturelle budgetsaldo som følge af ekstraordinært store indtæg-
ter i 2001. De relativt gunstige udsigter for disse lande skyldes solide primæ-
re overskud i udgangssituationen samt for UK’s vedkommende en beskeden 
demografisk forsørgerbyrde, der medfører, at finanspolitisk holdbarhed kræ-
ver et primært overskud på ca. 2 pct. af BNP svarende til halvdelen af EU-
gennemsnittet. 

Betydningen af indregnede beskæftigelsesstigninger og pensionsreformer 
Fremskrivningen af den demografiske belastning af de offentlige finanser er 
baseret på en række centrale forudsætninger vedrørende blandt andet er-
hvervsfrekvens og ledighed samt pensionssystemets indretning.  

Faldende gennemsnitlig kompensationsgrad i pensionssystemet bidrager til at 
mindske belastningen af de offentlige udgifter svarende til varigt 1,6 pct. af 
BNP i gennemsnit. I blandt andet Danmark aflastes de offentlige finanser 
lidt på sigt automatisk gennem modregningsreglerne, mens den relativt be-
skedne udgiftsstigning i UK i høj grad skyldes, at de offentlige pensioner re-
guleres med prisstigningstakten, hvorved kompensationsgraden over tid fal-
der kraftigt. Virkningen heraf er ækvivalent med en varig forbedring af de of-
fentlige finanser på knap 2 pct. af BNP i UK. Endelig har et lille antal lande 
– herunder Sverige og Italien – omlagt de offentligt finansierede pensions-
ordninger således, at kompensationsgraden løbende reduceres, eller tilbage-
trækningsalderen forøges, i takt med stigningen i den forventede levetid. I 
Italien bidrager det forventede fald i kompensationsgraden fra et meget højt 
niveau til en styrkelse af holdbarheden svarende til en varig reduktion af de 
offentlige udgifter med over 5 pct. af BNP. 

I en række lande – herunder Belgien, Frankrig, Italien, Spanien – kan øget 
erhvervsdeltagelse modvirke den langsigtede forringelse af de offentlige finan-
ser med 2-3 pct. af BNP. Omvendt vil en manglende realisering af disse mål 
i væsentlig grad skærpe behovet for enten skattestigninger eller reduktioner af 
de offentlige udgifter. Ved uændret ledighed og erhvervsdeltagelse fordrer fi-
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nanspolitisk holdbarhed således f.eks. permanente budgetforbedringer på 
godt 5 pct. af BNP i Frankrig.  

Tabel 5.9. Finanspolitisk holdbarhed i EU-landene. Følsomhed, 2001 

Virkning af Holdbar-
hed, 

grundfor-
løb 

Uændret 
ledighed 

Uændret 
erhv.frekv.

Holdbar-
hed ved 

uændret le-
dighed og 
e.frekv. 

Virkning 
af  

uændret 
gnst. 

pension1) 

Holdbarhed 
ved uændret 

ledighed, 
e.frekv. og 

gnst. pension 
----------------------------------- Pct. af BNP ----------------------------------- 

Belgien.....  1,3  -1,4  -0,5  -0,7  -0,5  -1,2
Danmark .  -0,1  -0,2  -0,2  -0,5  0,2  -0,3
Finland ....  -0,1  -1,1  -0,1  -1,2  -0,2  -1,4
Frankrig...  -3,7  -1,1  -0,4  -5,2  -2,3  -7,5
Grækenl...  -6,2  -1,1  -2,7  -10,0  4,1  -6,0
Holland ...  -3,7  0,3  -0,4  -3,8  1,2  -2,6
Irland.......  -6,6  -  -  -6,6  -  -6,6
Italien ......  1,7  -0,5  -2,4  -1,3  -5,3  -6,5
Portugal ...  -4,3  0,0  -0,8  -5,1  -1,2  -6,3
Spanien....  -3,3  -2,4  -2,0  -7,6  0,0  -7,6
Sverige .....  1,8  -0,4  -0,4  1,0  -1,3  -0,3
Tyskland..  -3,3  -0,8  -0,5  -4,6  -0,5  -5,1
UK ..........  0,1  0,1  0,1  0,3  -1,8  -1,5
Østrig ......  -3,6  0,0  -1,4  -5,1  -2,6  -7,7
EU gnst. ..  -1,8  -0,7  -0,5  -3,1  -1,6  -4,6

1) Virkning af forudsatte ændringer i dækningsgrad og gennemsnitlig pensionssats.  
Kilde: OECD, EPC samt egne beregninger. 

I udgangssituationen – det vil sige selv under forudsætning af væsentlige for-
bedringer af blandt andet strukturerne på arbejdsmarkedet – er finanspoli-
tikken i EU-landene således ikke holdbar i gennemsnit, selvom en række 
lande ikke er langt fra holdbarhed. I fravær af en realisering af forudsætnin-
gerne vedrørende erhvervsdeltagelse, ledighed og gennemsnitlig pension – 
forudsætninger, der i praksis stiller meget betydelige krav til den økonomiske 
politik i de fleste lande – medfører finanspolitisk holdbarhed behov for vari-
ge budgetforbedringer på godt 4½ pct. af BNP. I de lande, hvor dens finans-
politiske konsolidering i udgangspunktet er svagest, udgør kravet under disse 
mere pessimistiske forudsætninger 6-8 pct. af BNP. 
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5.7. Følsomhedsanalyser 
Fremskrivningen af de offentlige finanser er i et stort omfang baseret på de-
mografiske forhold, der allerede er kendskab til i dag. Befolkningsaldringen 
vil med sikkerhed medføre stigninger i de offentlige udgifter som andel af 
BNP. Der er imidlertid en betydelig usikkerhed om den præcise udvikling i 
en række centrale forhold, der har betydning for de fremtidige udgiftsstig-
ninger og dermed også for kravene til finanspolitikken i dag, jf. tabel 5.10,
der sammenfatter resultater af følsomhedsanalyser.              

Tabel 5.10. Sammenfatning af følsomhedsanalyser. Ændring i holdbar-
hedsindikatoren i forhold til grundforløbet i pct. af BNP 

Virkning på 
finanspolitisk 
holdbarhed 

Demografi: 
Fertilitet øges med 4.000 børn årligt fra 2004 .......................................... -0,02
Middellevetid øges med 1 år..................................................................... -0,22
Stigning i middellevetid til 2050 svarer til gnst. i EU-lande ...................... -0,58
Middellevetid øges til gnst. EU-niveau i 2050 .......................................... -0,70
Erhvervsdeltagelse: 
Gnst. tilbagetrækningsalder øges med ½ år............................................... 0,25
Indvandring (årlig ændring i forhold til grundforløb): 
Indvandring fra gnst.land øges med 5.000 personer ................................. 0,00
Indvandring fra gnst.land reduceres med 5.000 personer . ........................ 0,00
Indvandring fra mindre udviklede lande øges med 5.000 personer ........... -0,12
Indvandring fra mindre udviklede lande reduceres med 5.000 personer.... 0,12
Indvandring fra mere udviklede lande øges med 5.000 personer ............... 0,12
Indvandring fra mere udviklede lande reduceres med 5.000 personer ....... -0,12
Flere folkepensionister (50.000 personer) med bopæl i udlandet: 
Mindre tab af skatteindtægter .................................................................. -0,08
Gennemsnitligt tab af skatteindtægter ...................................................... -0,13
Stort tab af skatteindtægter ...................................................................... -0,18

Kilde: DREAM og egne beregninger. 

Betydning af forudsætninger om fertilitet og middellevetid 
I DREAM’s befolkningsprognose forudsættes fertiliteten at udgøre 1,7-1,9 
barn pr. kvinde frem til 2100, jf. figur 5.4a. Faldet i fertiliteten frem til 2020 
og den efterfølgende stigning skyldes ændringer i alderssammensætningen.  

En forudsætning om en permanent stigning i fertiliteten på 4.000 børn årligt 
fra 2004 – svarende til en stigning i fertiliteten på 0,1 barn pr. kvinde i 2004 
– påvirker finanspolitikkens holdbarhed med et bidrag på -0,02 pct. af BNP. 
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Det betyder i praksis, at fertiliteten har en omtrent neutral virkning på kravet 
til finanspolitikken.  

En øget fertilitet medfører i en årrække højere udgifter til børnepasning og 
uddannelse, der belaster de offentlige finanser, hvorefter det positive bidrag 
til arbejdsstyrken indebærer en gradvis forbedring af de offentlige finanser. 
Toppunktet for forbedringen af de offentlige finanser indtræder efter ca. 60 
år, hvorefter belastningen fra højere ældreudgifter gradvist sætter ind.    

Figur 5.4a. Fertilitet Figur 5.4b. Virkning på primær saldo af 
4.000 flere børn årligt
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Kilde: DREAM.

Stigningen i antallet af ældre skyldes i betydeligt omfang den forudsatte 
gradvise stigning i befolkningens middellevetid, hvor middellevetiden for 
mænd forudsættes at stige med ca. 5½ år frem til 2100, mens middelleveti-
den for kvinder forudsættes at stige med ca. 2 år frem til 2100, jf. figur 5.5a.

Stigningen i middellevetiden vil på sigt få et omtrent fuldt gennemslag på  
den gennemsnitlige restlevetid for 65-årige. Restlevetiden for en 65-årig for-
ventes at stige med ca. 1½ år frem til 2100, heraf ca. 2½ år for mænd og ½  
år for kvinder, jf. figur 5.5b. Stigningen i restlevetiden bidrager til en væsent-
lig andel af den fremtidige stigning i de offentlige udgifter. Det gælder både 
udgifter til folkepension og udgifter til offentligt forbrug, jf. figur 5.5c og d. 

Den forudsatte stigning i middellevetiden indregnes ikke med et fuldt gen-
nemslag på de ældrerelaterede udgifter til sundhed og pleje af ældre i gen-
nemsnitligt flere år, da udgiftstrækket i et større omfang afhænger af restleve-
tiden end af alderen. Behovet for udgiftskrævende sundhedsbehandling og 
plejehjemspladser må gennemsnitligt forventes at indtræde i en højere alder, 
når middellevetiden øges.Der er foretaget en helbredsrelateret levetidskorrek-
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tion af de offentlige udgifter, som betyder, at stigningen i det offentlige for-
brug vokser lidt mindre, end i et alternativt forløb, hvor den længere levetid 
ikke afspejles i lavere gennemsnitlige årlige ældreudgifter pr. bruger.       

Af den samlede stigning i udgifterne til overførsler og offentligt forbrug til 
ældre på ca. 4½  pct. af BNP frem til 2070 skyldes ca. 1 pct.enhed af stignin-
gen forudsætningen om stigende middellevetid, jf. figur 5.5c-d.

Figur 5.5. Middellevetidens virkning på de offentlige finanser, netto
Figur 5.5a. Middellevetid i grundforløb 
og ved hhv. levetidsstigning lig EU-
gennemsnit og konstant levetid

Figur 5.5b. Restlevetid for en 65-årig og 
samlet pension over livet, enlig folkepen-
sionist 
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Figur 5.5c. Udgifter til folkepension mv. 
efter skat, afgifter og modregning

Figur 5.5d. Offentligt forbrug
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Kilde:  Egne beregninger.  

De forudsatte stigninger i middellevetiden i DREAM’s befolkningsprognose 
fra september 2002 medfører isoleret set en forringelse af finanspolitikkens 
holdbarhed med ca. 0,5 pct. af BNP, hvorved holdbarheden i 2003 forringes 
fra et overskud på 0,6 pct. af BNP ved uændret middellevetid til et holdbar-
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hedskorrigeret overskud på 0,1 pct. af BNP med de forudsatte stigninger i 
middellevetiden, jf. tabel 5.11.

Effekten på kravet til et større offentligt overskud på 0,5 pct. af BNP i 2003 
som følge af forudsætninger om en stigende middellevetid kan opdeles i et 
krav på 0,2 pct. af BNP som følge af stigninger i det ældrerelaterede offentli-
ge forbrug og et krav på 0,3 pct. af BNP som følge af, at folkepensionister i 
gennemsnit får en højere pensionsydelse – set over livsforløbet – når restleve-
tiden for folkepensionister øges.      

Middellevetiden for danske mænd udgør i 2000 ca. 75 år, hvilket er på linje 
med gennemsnittet for andre EU-lande. Middellevetiden for danske kvinder 
på ca. 80 år i 2000 er lidt lavere end den gennemsnitlige middellevetid for 
kvinder i andre EU-lande på 81 år. Den forudsatte stigning i middellevetiden 
er forholdsvis beskeden sammenlignet med befolkningsprognoser for andre 
EU-lande. Middellevetiden for danske mænd forudsættes at stige med 3,6 år 
frem til 2050, hvor prognoser for andre EU-lande indeholder en gennem-
snitlig stigning i middellevetiden på 5,0 år. Tilsvarende gælder, at middelle-
vetiden for danske kvinder forudsættes at stige med 1,5 år frem til 2050, 
mens prognoser for andre EU-lande indeholder en stigning i middellevetiden 
for kvinder på 4,2 år.              

Forudsættes det alternativt, at stigningen i middellevetiden for danske mænd 
og kvinder øges svarende til den gennemsnitlige stigning i middellevetiden 
for mænd og kvinder i andre EU-lande, vil det betyde, at finanspolitikkens 
holdbarhed i 2003 forringes til et underskud på 0,5 pct. af BNP. Hvis det 
yderligere indregnes, at middellevetiden frem til 2050 øges til det gennem-
snitlige forudsatte EU-niveau for middellevetiden, vil finanspolitikkens 
holdbarhed blive forringet til et underskud på 0,6 pct. af BNP.      

Tabel 5.11. Virkninger af forudsætninger om middellevetid 
Ændring i middellevetid fra 

2003 til 2050, år 
Finanspolitisk 

holdbarhed 
Mænd Kvinder Pct. af BNP 

Uændret middellevetid ...................... 0,0 0,0 0,6
DREAM’s  befolkningsprognose ......... 3,6 1,5 0,1 
Stigning i levetid svarer til EU-gnst. .. 5,0 4,2 -0,5
Middellevetid på EU-niveau i 2050.... 5,1 5,2 -0,6

Kilde: EPC, Budgetary challenges posed by ageing populations, oktober 2001, DREAM’s 
befolkningsprognose, september 2002 og egne beregninger. 
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Virkninger af senere tilbagetrækning  
En stigning i tilbagetrækningsalderen på ½ år, der realiseres ved en højere er-
hvervsfrekvens for 60-62-årige, jf. figur 5.6a., ville betyde, at arbejdsstyrken 
kunne øges med ca. 20.000 personer, jf. figur 5.6b. Det ville forbedre den fi-
nanspolitiske holdbarhed med ca. 0,25 pct. af BNP. 

Figur 5.6a. Erhvervsfrekvens, 2003 Figur 5.6b. Effekt på arbejdsstyrke
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Kilde:  Egne beregninger. 

En tilsvarende stigning i arbejdsstyrken, der realiseres via en højere erhvervs-
deltagelse for f.eks. 60-64-årige, vil medføre en noget mindre forbedring af 
finanspolitikkens holdbarhed. Det skyldes, at den gennemsnitlige årlige ar-
bejdstid for beskæftigede i aldersgruppen 60-64 år er lavere end for alders-
gruppen 60-62 år. Det indebærer, at bidraget til skatteindtægter og finanspo-
litikkens holdbarhed ved en højere erhvervsdeltagelse for denne aldersgruppe 
er lavere end bidraget fra en højere erhvervsdeltagelse for de 60-62-årige. 

Virkninger af forudsætninger om indvandring  
Det anvendte befolkningsforløb indebærer, at indvandrere og efterkommere 
udgør en stigende andel af befolkningen. Det er en konsekvens af, at fertilite-
ten for den resterende befolkning ligger under reproduktionsniveauet, og at 
der i fremskrivningen er forudsat en indvandring på ca. 10.000 personer om 
året. Indvandringen er forudsat at være ligeligt fordelt på indvandrere fra ud-
viklede og mindre udviklede lande, hvilket omtrent er på linje med indvan-
dringens fordeling i den samlede periode fra 1980 til 2000. 

Virkningen af indvandring på finanspolitikkens holdbarhed afhænger grund-
læggende af indvandrernes samlede nettobidrag til de offentlige finanser, i 
den tid de opholder sig i landet. Derudover må tages hensyn til, at indvan-
drere får børn, som også påvirker finanserne på både kort og langt sigt. 
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Indvandrere er overvejende yngre mennesker, der har en lang periode i den 
erhvervsaktive alder foran sig, og som ikke i samme omfang som den øvrige 
befolkning har trukket på udgifter til uddannelse og børnepasning i Dan-
mark, jf. figur 5.7a, der viser aldersfordelingen af nettoindvandringen. Dette 
forhold styrker isoleret set den finanspolitiske holdbarhed, men udlignes af at 
indvandrere i gennemsnit har en lavere erhvervsdeltagelse end den øvrige be-
folkning og derved bidrager mindre til de offentlige finanser, jf. figur 5.7b.
Hertil kommer, at efterkommere vil have samme træk på udgifter til børne-
pasning og uddannelse som den øvrige befolkning, hvorved kravet til er-
hvervsdeltagelsen øges. I fremskrivningen har niveauet for nettoindvandrin-
gen dermed en omtrent neutral virkning på de offentlige finanser. 

Figur 5.7a. Aldersafhængig nettoindvan-
dring, 2003

Figur 5.7b. Aldersafhængige erhvervs-
frekvenser, 2003
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Kilde: DREAM. 

Nye analyser på AGL-modellen DREAM7 viser, at en stigning i indvandrin-
gen, der er ligeligt fordelt på udviklede og mindre udviklede lande, har en 
omtrent neutral virkning på finanspolitikkens holdbarhed. Det er baseret på 
indvandrernes gennemsnitlige nettobidrag til de offentlige finanser i 1999. 
Set over livsforløbet, vil nettobidraget til de offentlige finanser for en ind-
vandrer være lavere end for den resterende befolkning, jf. figur 5.8a. Når der 
tages højde for, at indvandrere ofte er unge, og derfor i gennemsnit har et 
lavt træk på udgifter til børnepasning og uddannelse, vil bidraget til de of-
fentlige kasser under opholdet i Danmark derimod gennemsnitligt være om-
trent neutral.

7 Lars Haagen Pedersen, Befolkningsudvikling, integration og økonomisk politik, DREAM, 
oktober 2002. 



Kapitel 5 – Finanspolitikkens holdbarhed 

Finansredegørelse 2002  November 2002 199
 

En stigning i erhvervsdeltagelsen for indvandrere – i forhold til niveauet i 
1999 – vil betyde, at indvandringen samlet set vil yde et neutralt eller svagt 
positivt bidrag til finanspolitikkens holdbarhed.  

Erhvervsdeltagelsen for indvandrere fra mindre udviklede lande er lavere end 
for indvandrere fra mere udviklede lande. Set over livsforløbet vil indvandre-
re fra mindre udviklede lande derfor – med en beskæftigelsesandel som i 
1999 – bidrage til at forringe finanspolitikkens holdbarhed, jf. figur 5.8b, der 
viser aldersafhængige bidrag til de offentlige finanser for indvandrere fra 
henholdsvis udviklede og mindre udviklede lande. 

Figur 5.8a. Aldersafhængige nettobidrag 
pr. person fra indvandrere og øvrig be-
folkning, 1999 

Figur 5.8b. Aldersafhængige nettobidrag 
pr. person fra indvandrere fra hhv. mere 
og mindre udviklede lande, 1999 
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Kilde:  DREAM. 

Analyser på DREAM viser således, at en stigning i indvandringen fra mindre 
udviklede lande på 5.000 personer om året vil forringe finanspolitikkens 
holdbarhed med ca. 1,8 mia.kr. i 2003-niveau, hvilket svarer til en forringel-
se af finanspolitikkens holdbarhed med ca. 0,12 pct. af BNP8. Modsvarende 
vil et fald i indvandringen fra mindre udviklede lande på 5.000 personer om 
året forbedre finanspolitikkens holdbarhed med ca. 0,12 pct. af BNP. Bereg-
ningen er baseret på, at nye indvandrere har samme niveau for erhvervsdelta-
gelsen over livsforløbet, som de indvandrere der er her i forvejen. Det inde-
bærer, at der ikke tages højde for mulige gevinster i forbindelse med bedre 
integration.  

8 En stigning i indvandringen på 5.000 personer om året vil indebære en markant lavere 
stigning i nettoindvandringen, da en væsentlig andel af indvandrerne genudvandrer på et 
senere tidspunkt.    
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En stigning i erhvervsfrekvensen på 10 pct.enheder for indvandrere fra min-
dre udviklede lande i forhold til 1999 angiver kravet for at sikre, at en øget 
indvandring fra mindre udviklede lande har en neutral virkning på finanspo-
litikkens holdbarhed, jf. figur 5.9a og b.

Beregningen indeholder, at beskæftigelsen er lavere for nytilkomne indvan-
drere end for deres efterkommere. Derfor vil en permanent stigning i ind-
vandringen på kortere sigt belaste de offentlige finanser mere end på længere 
sigt.

Figur 5.9a. Aldersafhængige erhvervsfre-
kvenser, 1999

Figur 5.9b. Virkning på primær saldo af 
øget indvandring fra mindre udviklede 
lande
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Kilde:  DREAM. 

Analyser på DREAM viser tilsvarende, at stigning i nettoindvandringen på 
5.000 personer fra mere udviklede lande samlet set vil bidrage til at forbedre 
finanspolitikkens holdbarhed med 1,8 mia.kr. svarende til 0,12 pct. af BNP i 
2003. Bidraget til at styrke de offentlige finanser skyldes blandt andet, at 
indvandrere fra mere udviklede lande har en høj genudvandringsfrekvens, jf. 
figur 5.7a. oven for. Det betyder, at det gennemsnitlige træk på de offentlige 
finanser efter pensionstidspunktet er lavere end for den øvrige befolkning.      

Virkninger af flere folkepensionister med bopæl i udlandet 
Antallet af folkepensionister med bopæl i udlandet skønnes at udgøre knap 
20.000 personer i 2003 og at stige til 30.000 personer med virkning fra 
2010. Det er tænkeligt, at færre barrierer for mobilitet og flere velstillede 
pensionister kan medføre en fortsat gradvis stigning i nettoudvandringen af 
folkepensionister efter 2010 og derved en stigning i andelen af folkepensioni-
ster med bopæl i udlandet. Det må imidlertid forventes, at blandt andet fa-
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miliemæssige tilhørsforhold vil begrænse andelen, der vælger at bosætte sig i 
udlandet.

Virkningen på de offentlige finanser af en sådan udvikling er højst usikker og   
afhænger blandt andet af mulighederne for at beskatte de indkomster, der 
modtages fra Danmark, og af omfanget af besparelser på de offentlige udgif-
ter som følge af udflytningen.          

Udvandring vil uanset indkomstbeskatningen medføre et tab af indtægter fra 
forbrugsbeskatningen af pensionisternes sociale pensioner og supplerende 
indkomster. Tabet af skatteindtægter ved større udvandring vil i et vist om-
fang blive modvirket af lavere udgifter til det ældrerelaterede offentlige for-
brug og visse overførsler, herunder boligydelse. Folkepensionister med dansk 
statsborgerskab, der bosætter sig i udlandet, har imidlertid mulighed for ef-
terfølgende via genindvandring eller ferieophold at trække på sundheds- og 
plejeydelser i Danmark, hvortil kommer refusion af sundhedsudgifter til flere 
bopælslande. Besparelserne på udgifter til det ældrerelaterede offentlige for-
brug må derfor forventes at være væsentligt mindre end folkepensionisternes 
gennemsnitlige træk på det offentlige forbrug. 

Hvis andelen af folkepensionister med bopæl i udlandet gradvist øges med 
50.000 personer udover det forudsatte, kan det med en betydelig usikkerhed 
skønnes, at finanspolitikkens holdbarhed forringes med op til 0,3 pct. af 
BNP, jf. tabel 5.12.

Tabel 5.12. Virkninger på finanspolitikkens holdbarhed af 50.000 flere fol-
kepensionister med bopæl i udlandet fra 2040, pct. af BNP 
Andel af indkomst, der 

kildebeskattes 
Besparelse på offentligt 

forbrug i forhold til 
gnst. udgift, pct. 

Pensionsudbetalinger til udlands-
pensionister i forhold til en gnst. 

folkepensionist 
Pct. Pct. 100 pct. 150 pct. 200 pct.

 50 0,01 -0,03 -0,06
75 pct. 25 -0,05 -0,08 -0,11 

 0 -0,10 -0,13 -0,17
 50 -0,03 -0,08 -0,13

50 pct. 25 -0,08 -0,13 -0,18 
 0 -0,14 -0,18 -0,23
 50 -0,07 -0,13 -0,19

25 pct. 25 -0,12 -0,18 -0,25 
 0 -0,17 -0,24 -0,30

Kilde:  Egne beregninger. 
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Appendiks 5.1  
Revision af holdbarhedsindikatoren 
I Økonomisk Redegørelse, august 2002, viser holdbarhedsindikatoren (korrigeret 
strukturel saldo) et underskud på ca. 0,4 pct. af BNP i 2003, der er det seneste 
konjunkturår. Denne beregning af holdbarhedsindikatoren tager udgangspunkt i 
et demografisk forløb, hvor de offentlige finanser kun påvirkes af ændringer i be-
folkningens aldersmæssige sammensætning og andre forudsigelige bidrag, her-
under stigningen i nettoskatteindtægter fra privat pensionsopsparing.         

Holdbarhedsindikatoren i det demografiske forløb er revideret og skønnes at ud-
vise et underskud på 0,1 pct. af BNP i 2003, hvilket indebærer en opjustering af 
saldoen for holdbarhedsindikatoren på ca. 0,3 pct. af BNP i forhold til ØR02,
august, jf. tabel 1.

Tabel 1. Revisioner af holdbarhedsindikatoren for 2003 i det demografiske 
forløb, pct. af BNP 
Holdbarhedsindikator i det demografiske forløb Pct. af 

BNP 
1. Økonomisk Redegørelse, august 2002 (demografisk forløb) ..................... -0,4  
2.  Samlet revision af holdbarhedsindikator (2.1+2.2)................................... 0,3  
2.1. Revision af statens og kommuners strukturelle primære saldo................ 0,2  
2.2 Revision af fremtidige nettoforpligtelser ................................................. 0,1  
- offentlige udgifter (offentligt forbrug og indkomstoverførsler efter skat) ............. -0,02 
- modregning af offentlige overførsler............................................................... 0,13 
- selskabsskatte- og Nordsøindtægter samt skat af pensionsopsparing ................... 0,19 
- rentebyrde af statens og kommunernes nettogæld............................................. -0,17 
- ny befolkningsprognose ................................................................................ -0,12 
- øvrige revisioner ......................................................................................... 0,06 
3.  Finansredegørelse 2002 (demografisk forløb) (1+2) ................................. -0,1 

Kilde:  Økonomisk Redegørelse, august 2002 og egne beregninger.

Revisionen af holdbarhedsindikatoren i det demografiske forløb kan særligt hen-
føres til en opjustering af statens og kommunernes strukturelle primære saldo på 
0,2 pct. af BNP i 2003. Opjusteringen skyldes, at der er foretaget en konjunk-
turrensning af betalinger mellem de offentlige fonde og staten. Det forudsatte 
lave provenu fra pensionsafkastskatten i 2003 indebærer, at statens pensionsaf-
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kastskat fra sociale kasser og fonde (ATP) i 2003 skønnes at være ca. 0,2 
pct.enheder af BNP lavere end det strukturelle provenu. Denne konjunktur-
rensning påvirker ikke den strukturelle saldo for den samlede offentlige sektor, 
der på linje med vurderingen i august skønnes at udgøre 2,2 pct. af BNP i 2003.       

Der er foretaget en revision af de offentlige udgifter, som bidrager til en svag for-
ringelse af holdbarhedsindikatoren. Modregningen som følge af en gradvis stig-
ning i pensionisternes supplerende indkomster er opjusteret blandt andet gen-
nem indregning af virkninger på udgifter til boligydelse. Inklusiv nye skøn for 
modregning af indkomstoverførsler bidrager revisionen af de offentlige udgifter 
til en forbedring af holdbarhedsindikatoren.             

Der er foretaget en ny fremskrivning af pensionsformuen og de gennemsnitlige 
skattesatser på ind- og udbetalinger fra private pensionsordninger samt en opju-
stering af det strukturelle niveau for selskabsskatte- og Nordsøindtægter. Revisi-
onerne bidrager samlet set til en opjustering af holdbarhedsindikatoren på 0,19 
pct. af BNP i 2003.     

I modsat retning trækker, at rentebyrden af statens og kommunernes nettogæld 
er opjusteret. Den forholdsvis lave forrentning af aktiver, jf. afsnit 5.4, indebærer 
en forholdsvis høj nettorenteudgift af nettogælden. En revision af bidraget til 
højere nettorenteudgifter fra nettogældens sammensætning indebærer en opju-
stering af rentebyrden af nettogælden på 0,17 pct. af BNP.       

Den nye befolkningsprognose fra DREAM fra september 2002 medfører isoleret 
set en forringelse af holdbarhedsindikatoren på 0,12 pct. af BNP i 2003. Det 
skyldes, at den nye befolkningsprognose indeholder en opjustering af forsørger-
kvoten i forhold til den hidtidige befolkningsprognose, der lå til grund for be-
regningen af holdbarhedsindikatoren i Økonomisk Redegørelse, august 2002. 
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6. Offentlige pensioner for den 
enkelte 

6.1. Indledning  
Det offentlige pensionssystem påvirker – som omtalt i kapitel 5 – finanspoli-
tikkens holdbarhed, når middellevetiden og tilbagetrækningsmønstret ændrer 
sig. Derudover har det stor betydning for den enkelte borgers økonomi og 
beslutning om tilbagetrækning. Dette kapitel beskriver det offentlige pensi-
onssystem – inklusive efterløn, da denne har betydelige fællestræk med fol-
kepensionen – fra de enkelte skatteyderes og pensionisters synspunkt. Der 
lægges særlig vægt på de forandringer, der ventes at ske i de kommende år på 
grund af modningen af arbejdsmarkedspensionerne og stigningen i befolk-
ningens middellevetid. 

Folkepensionisternes gennemsnitlige disponible indkomst skønnes at stige fra 
omkring 120.000 kr. i 2000 til ca. 140.000 kr. i 2045 målt ved det nuvæ-
rende lønniveau. Det skyldes først og fremmest, at udbetalingerne fra privat 
pensionsopsparing ventes at vokse fra ca. 40.000 til ca. 90.000 kr. i 2045. 
Dertil kommer, at pensionisternes indtægter fra ATP og SP anslås at stige fra 
omkring 5.000 til 25.000 kr. Dette er stigninger, der sker i tillæg til den al-
mindelige velstandsfremgang, som kan andrage 1-2 pct. om året. 

Stigningen i pensionsudbetalingerne ventes at bidrage til en mere jævn forde-
ling af pensionisternes indkomster, da den kraftigste udbygning af arbejds-
markedspensionerne ventes at ske for kortuddannede og faglærte, der i dag 
kun har en ubetydelig pensionsformue. Samtidig vurderes folkepensionen 
fremover at udgøre en mindre andel af indkomstgrundlaget end i dag, fordi 
de større private pensionsudbetalinger fører til modregning i pensionstillæg-
get. 

I øjeblikket kan folkepensionen netto efter skat finansieres med hvad, der 
svarer til ca. 9 pct. af de 18-64-åriges bundskattegrundlag. Den forestående 
stigning i antallet af ældre tager finanspolitikken allerede i dag højde for gen-
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nem målsætningen om overskud på det offentlige budget på gennemsnitligt  
1½ - 2½ pct. af BNP. Dette modsvarer indirekte, at der af hensyn til de sti-
gende pensionsudgifter afsættes hvad der svarer til omkring 12 pct. af de er-
hvervsaktives bundskattegrundlag til finansiering af folkepension, selvom 
omkostningen i øjeblikket kun udgør ca. 9 pct. af bundskattegrundlaget. 

Det skal understreges, at dette – og analyserne i kapitlet i øvrigt – alene ved-
rører den del af udgiftsstigningen, der er knyttet til folkepension m.v., og alt-
så ikke det offentlige forbrug. 

Under antagelse af, at hver person gennem afgifter og indkomstskat bidrager 
med 12 pct. af sit bundskattegrundlag, vurderes de unge generationer netop 
at kunne finansiere deres egne pensioner over et livsforløb. 

Der finder en væsentlig omfordeling sted gennem folkepensionssystemet, 
idet kortuddannede, faglærte og personer med kort videregående uddannelse 
betaler mindre skat til pension, end de modtager i pensionsydelser over et 
livsforløb. De kortuddannede modtager mindre end andre uddannelsesgrup-
per i folkepension over et livsforløb på grund af kortere middellevetid end 
andre uddannelsesgrupper, men til gengæld bidrager kortuddannede væsent-
ligt mindre til finansieringen end gennemsnittet. 

Hvis middellevetiden skulle stige mere end forventet, vil pensionsindtægter-
ne over et livsforløb stige. En stigning på 1 år udover det forudsatte skønnes 
at føre til et fald i nettobidraget til folkepension på ca. 50.000 kr. for de fle-
ste uddannelsesgrupper. En sådan merudgift vurderes at kunne finansieres 
med yderligere omkring 0,4 pct. af de erhvervsaktives bundskattegrundlag. 

Efter en kort beskrivelse af pensionssystemets opbygning og baggrund i afsnit 
6.2, indeholder afsnit 6.3 og 6.4 en beskrivelse af pensionisters og efterløns-
modtageres nuværende og fremtidige indkomster. Afsnit 6.5 og 6.6 betragter 
størrelsen af ind- og udbetalinger over et livsforløb til henholdsvis folkepen-
sion og efterløn. Endelig vurderer afsnit 6.7 konsekvenserne af længere leve-
tid end forventet og ændringer i tilbagetrækningsmønstre. 

6.2. Historie og baggrund  
Offentlig alderdomsforsørgelse har eksisteret i Danmark siden 1891. Dermed 
har det i over 100 år været anset for en offentlig opgave at bidrage til forsør-
gelsen af samfundets ældste. I de første år forsørgedes kun ældre, der kunne 
påvise et forsørgelsesbehov. I 1922 indførtes aldersrenten, som blandt andet 
indebar ret til pension for alle over pensionsalderen – dog med indtægtsaf-
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hængig aftrapning af ydelsen. Folkepensionen blev etableret i 1956, hvilket 
blandt andet medførte sanering af en række tillæg og fastsættelse af et mind-
stebeløb, som var uafhængigt af pensionistens indkomst. 

Folkepensionen varetager grundlæggende tre hensyn. Den overfører – gen-
nem det offentlige – indkomst fra den erhvervsaktive periode til pensionsal-
deren, den medfører en omfattende omfordeling fra personer med høj ind-
komst til personer med lav indkomst, og den sikrer en grundlæggende dæk-
ning for alle ældre, inklusive personer, der ikke har haft råd og forudseenhed 
til at foretage tilstrækkelig opsparing og ikke har familie, der kan varetage 
forsørgelsen. 

Som med andre velfærdsordninger har det været nødvendigt at finde en ba-
lance mellem hensynet til på den ene side at sikre den ønskede grunddæk-
ning for alle og på den anden side at undgå en for stor belastning af incita-
menterne til at arbejde og spare op. Da stort set alle ældre over en vis alder i 
praksis er på pension frem for i arbejde, ville et system med kraftigere ind-
tægtsgraduering af grunddækningen med henblik på at opnå lavere beskat-
ning for erhvervsaktive næppe reducere de samlede uundgåelige incitaments-
virkninger af sådanne omfordelende ordninger. I et sådant system ville er-
hvervsaktive således kunne indrette beslutninger om arbejde og opsparing i 
forventning om fremtidige indtægtsgraduerede ydelser i stedet for den umid-
delbare skat. 

Folkepensionens rent opsparingserstattende element indebærer, at erhvervs-
aktive betaler skat til en fremtidig ydelse, der i praksis forrentes med sats-
reguleringen af den offentlige pension.  

Folkepensionens omfordeling sker ved, at den offentlige ydelse er uafhængig 
af, hvad den enkelte har betalt i skat som erhvervsaktiv. Det betyder, at beta-
lingen er stigende med indkomsten, mens ydelsen enten er ens for alle eller 
større for personer med lav indkomst som pensionist. Endvidere er den årlige 
folkepension uafhængig af, hvornår den enkelte går på pension. 

Disse omfordelende effekter indebærer samtidig, at folkepensionen og tilsva-
rende ydelser uundgåeligt giver en betydelig tilskyndelse til tidligere tilbage-
trækning sammenlignet med individuelle, opsparingsbaserede ordninger. 

Den offentlige pension er – bortset fra ATP – helt uafhængig af tidligere ar-
bejdsindkomst og omfordeler derfor mere end de offentlige pensioner i næ-
sten alle andre lande. Modstykket er, at den offentlige pension ikke omfatter 



Kapitel 6 – Offentlige pensioner for den enkelte 

Finansredegørelse 2002  November 2002 208

den betydelige opsparing, som personer med højere arbejdsindkomst end 
gennemsnittet må foretage for at opnå en pensionsdækning, der står mål med 
deres arbejdsindkomst. I Danmark foregår den individuelle pensionsopspa-
ring – bortset fra ATP – inden for private pensionsordninger. 

Pensionsalderen var oprindeligt fastsat til 60 år. Siden da er pensionsalderen 
ændret fem gange, hvoraf tre ændringer var i opadgående retning og to i 
nedadgående. De seneste knap 50 år har folkepensionsalderen fortrinsvis væ-
ret 67 år, med en justering til 65 år i forbindelse med efterlønsreformen i 
1999, jf. figur 6.1a. Nedsættelsen af folkepensionsalderen i 1999 med virk-
ning fra 2004 skal ses i sammenhæng med reformen af efterløn, der havde til 
hensigt at øge tilbagetrækningsalderen. 

Efterlønnen fra 1979 kan i betydeligt omfang sammenlignes med en nedsæt-
telse af pensionsalderen til 60 år, idet dog ikke alle er medlemmer af ordnin-
gen, og idet ordningen fordrer et vist bidrag i form af kontingent. Efterløns-
reformen fra 1999 indførte endvidere en vis sammenhæng mellem ydelser og 
tilbagetrækningsalder, hvilket ikke gælder for folkepensionen. 

Figur 6.1a. Middellevetid og pensionsal-
der, 1945-2005 

Figur 6.1b. Gnst. tilbagetrækningsalder 
og restlevetid for 65-årige, 1982-2000 
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Anm.: Pensionsalderen var frem til 1984 lavere for enlige kvinder. 
Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 

Tilbagetrækningsalderen har haft en faldende tendens, hvilket sammen med 
stigende restlevetid for pensionister indebærer, at den enkelte modtager of-
fentlig pension i længere tid, jf. figur 6.1b.

Grundpillen i det offentlige pensionssystem er folkepensionen, der fra 2004 
udbetales fra det fyldte 65. år og p.t. har 709.000 modtagere, jf. tabel 6.1.
Folkepensionen består af et grundbeløb, som 97 pct. af folkepensionisterne i 
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januar 2002 modtager i sin helhed, og et pensionstillæg, som gradueres efter 
al supplerende indkomst (grundbeløbet gradueres kun efter erhvervsind-
komst) og derfor kun udbetales i fuldt omfang til 62 pct. af folkepensioni-
sterne.

Tabel 6.1. Pensions- og tilbagetrækningsordninger fra 2004 
 Antal 

modtagere
Årlig ud-
betaling1)

Ret til ydelse 

1.000   Mia. kr.  
Folkepension   
-  Grundbeløb.................... 709 34,4 Alle over 65 år. Afh. af erhv. indk.
-  Pensionstillæg ................. 632 21,6 Alle over 65 år. Indtægtsafhængig.
-  Boligydelse til folkepens. . 2152) 4,2 Folke- og førtidspens. Afh. af bo-

ligudgift og indtægt. 
Efterløn ............................. 161 21,1 60-64 år, der har betalt kont. 
ATP................................... 475 3,4 Over 65 år, der har betalt bidrag. 
Særlig Pensionsopsparing ...   41 0,1 Over 65 år, der har betalt bidrag. 

Anm.: Antal modtagere er per 1. kvartal 2002. 
1)  Til folkepensionister og efterlønsmodtagere i 2000. 
2)  Husstande, december 2001. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Folkepensionens grundbeløb udgør årligt knap 53.000 kr. pr. person, og det 
maksimale pensionstillæg er knap 25.000 kr. pr. person for samlevende pen-
sionister og 53.000 kr. for enlige, jf. tabel 6.2. Dertil kommer boligydelse, 
helbredstillæg (til dækning af udgifter til medicin, tandbehandling, kiroprak-
tik, fysioterapi osv.), varmetillæg, nedslag i ejendomsværdiskat, befordrings-
rabat, personlige tillæg (til dækning af udgifter for økonomisk vanskeligt stil-
lede pensionister) samt det netop indførte særlige tillæg. 

Udgifterne til folkepensionsydelserne dækkes løbende af det offentliges 
indtægter fra skatter og afgifter. Det betyder, at de erhvervsaktive 
generationer betaler til pensionisterne, og at der således ikke foregår nogen 
opsparing til den enkeltes folkepension. 

Efterlønnen blev indført i 1979 og er senest blevet ændret i 1999. Efterløn-
nen ydes ifølge den nye ordning til personer på 60-64 år, der har betalt kon-
tingent til ordningen i mindst 25 år. I begyndelsen af 2002 modtog 161.000 
personer efterløn. Hvis efterlønnen påbegyndes som enten 60- eller 61-årig, 
udbetales op til 91 pct. af den maksimale dagpengesats, hvorimod 100 pct. af 
dagpengene kan udbetales, hvis efterlønnen først påbegyndes efter det fyldte 
62. år, og hvis man har arbejdet et vist antal timer, siden man fyldte 60 år. 
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Desuden ydes en skattefri præmie til de efterlønsberettigede personer, der 
fortsætter med at arbejde på fuld tid efter, de er fyldt 62 år. 

Tabel 6.2. Maksimale årlige satser for forskellige pensionsydelser, 2002
 Sats 

---------- Kr. pr. år -----------
Folkepension...............................................................   
- grundbeløb ...............................................................   52.524 
- grundbeløb og pensionstillæg, samlevende.................   77.196 
- grundbeløb og pensionstillæg, enlige .........................   105.396 
Boligydelse, maksimum...............................................   31.920 
ATP-pension...............................................................   21.444 
Efterløn  
- fra 60 år ....................................................................   143.000 
- fra 62 år ....................................................................   157.040 
- skattefri præmie ........................................................   37.688 

Kilde: ATP og Sociale ydelser 2002, Forsikringsoplysningen. 

Kun ca. 20-25 pct. af efterlønnen til 60-64-årige netto efter skat (inklusive 
udgiften til præmiering af senere tilbagetrækning) forventes finansieret af 
kontingentet over et livsforløb. Resten finansieres af de generelle skatter og 
afgifter. 

Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP, er en opsparingsordning, der er ob-
ligatorisk for lønmodtagere. Derudover er der bidrag fra modtagere af visse 
overførselsindkomster og mulighed for frivillig indbetaling fra selvstændige. 
ATP kan fra 2004 udbetales fra det fyldte 65. år, men forhøjes ved udsættelse 
af starttidspunktet. Fuld ATP-pension er i 2002 godt 21.000 kr. om året. 
Ydelsen adskiller sig fra de ovenfor nævnte offentlige pensionsordninger ved 
at afhænge af den enkeltes indbetalte bidrag. Der er således ikke nogen skat-
tefinansiering af ATP udover en vis medfinansiering af ATP-bidragene for 
overførselsmodtagere. 

Med virkning i 1998 oprettedes Den Midlertidige Pensionsopsparing, DMP, 
som fra 1999 afløstes af den Særlige Pensionsopsparing (SP). SP udgøres af 
indbetalinger fra samtlige indkomster, der er pligtige til at betale arbejdsmar-
kedsbidrag, samt de fleste overførselsindkomster. Ordningen var i 1999 og 
2000 en skat med omfattende omfordeling, men er fra og med 2001 en indi-
viduel opsparing. Opsparingen i SP udbetales fra det fyldte 65. år over en pe-
riode på 10 år. Der indgår således ikke skattefinansiering af SP. 
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6.3. Pensionisternes nuværende indkomster  

Satser på efterløn og folkepension i forhold til erhvervsindkomst 
Efterlønnen svarer maksimalt til ca. 92 pct. af en ufaglært LO’ers disponible 
erhvervsindkomst ved overgang til efterløn som 62-årig, jf. tabel 6.3. Da ef-
terlønssatserne er uafhængige af erhvervsindkomst (bortset fra de lavest løn-
nede, idet efterlønnen højest kan udgøre 90 pct. af hidtidig bruttoarbejds-
indkomst), er kompensationsgraden lavere desto højere indkomst som er-
hvervsaktiv. Således svarer efterlønnen til godt 2/3 af en faglært LO’ers ar-
bejdsindkomst og godt halvdelen af en funktionærs arbejdsindkomst. 

Tabel 6.3. Kompensationsgrader, forskellige familietypeeksempler, enlige 
2002 Ufaglært LO’er Faglært LO’er Funktionær 
 Arb. Eftl. Pens. Arb. Eftl. Pens. Arb. Eftl. Pens.

------------------------------- 1.000 kr. ------------------------------- 
Lønindkomst...............  193 0 0 275 0 0 371 0 0
Folkepension...............  0 0 105 0 0 105 0 0 105
ATP-indtægt ...............  0 0 14 0 0 14 0 0 14
Efterløn.......................  0 157 0 0 157 0 0 157 0
Boligstøtte ...................  5 5 18 0 5 18 0 5 18
Samlet indkomst .........  193 162 138 275 162 138 371 162 138
Bidrag til A-kasse.........  7 3 0 7 3 0 7 3 0
Fagforeningskontingent 6 6 0 6 6 0 3 6 0
Indkomstskat ..............  51 44 33 84 44 33 133 44 33
Arbejdsmarkedsbidrag 16 0 0 22 0 0 30 0 0
Disponibel indkomst...  118 108 105 155 108 105 199 108 105
 ---------------------------------- Pct. ---------------------------------- 
Kompensationsgrad.....   92 89 70 67 54 53

Anm.: Tabellen viser efterlønnen for en person, der påbegynder efterløn som 62-årig. 
Pensionisten i eksemplet modtager grundbeløb, fuldt pensionstillæg og 2/3 af 
fuld ATP. 

Kilde: Egne beregninger og Finansministeriet Fordeling og incitamenter, 2002, jf. kap. 4. 

Folkepensionens maksimale sats er mindre end den viste efterlønssats. Derfor 
er kompensationsgraden for folkepension inklusive boligydelse 1-4 pct.-
enheder lavere end for efterlønnen. Det bør dog bemærkes, at den reelle 
kompensationsgrad er højere end det viste, fordi der til pensionister ydes en 
række øvrige tillæg og rabatter, som ikke er medregnet. 

Kompensationsgraderne inkluderer ikke eventuelle effekter af modregning i 
den offentlige pension på grund af arbejdsmarkedspension. For personer 
med arbejdsmarkedspensioner er folkepensionens kompensationsgrad (eks-
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klusive private pensionsudbetalinger) mindre end det viste, men den samlede 
dækningsgrad er generelt større. 

Kompensationsgraderne overvurderer tilskyndelsen til at gå på efterløn. En 
person, der overvejer efterløn, bør ikke blot sammenligne erhvervsindkomst 
og efterløn, men også tage højde for, at efterlønsreformen indebærer en be-
lønning ved forbliven på arbejdsmarkedet. 60- og 61-årige kan enten opnå 
højere årlig ydelse ved at udskyde modtagelsen af efterløn til det fyldte 62. år 
eller optjene ret til en skattefri præmie, hvis man fortsætter med erhvervsar-
bejde efter det 62. år. 

Indkomstnedgangen ved at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet som 60-
årig frem for som 62-årig er for en ufaglært ca. 3.000 kr. om måneden eller 
35.000 kr. om året, jf. tabel 6.4. Det svarer til, at prisen for at holde fri er ca. 
21 kr. pr. time. Prisen beregnes som den tabte erhvervsindkomst og tabte 
fremtidige ydelser fratrukket indkomsten på efterløn. 

Tabel 6.4. Årlig pris på fritid som 60-årig, forskellige indkomstgrupper 
Ufaglært LO’er Faglært LO’er Funktionær
----------------------- 1.000 kr. ----------------------- 

Bortfald af erhvervsindkomst: 
(1)   Disponibel indkomst ...............  118 155 199 
Mindre fremtidige ydelser: 
(2)   Lavere ydelse 62-64 år1) ............  23 23 23 
Indkomst på efterløn: 
(3)   Efterløn ...................................  143 143 143 
(4)   Boligstøtte ...............................  5 5 5 
(5)   Indkomstskat ...........................  42 42 42 
(6)   Disponibel indkomst ...............  106 106 106 
(7)   Prisen på fritid, (1)+(2)-(6) ......  35 72 116 

--------------------------- Kr. --------------------------- 
Prisen pr. måned .............................  3.000 6.000 9.700 
Prisen pr. time.................................  21 44 70

Anm.: Tabellen illustrerer prisen på fritid ved tilbagetrækning som 60-årig frem for som 
62-årig. Hvis alternativet er tilbagetrækning senere end ved 62 år, består omkost-
ningen ikke i lavere fremtidig efterlønsydelse, men bortfald af skattefri præmie. 
Størrelsesordenen af de to er dog ens. 

1) Nutidsværdi af det årlige nettotab i alderen 62-64 år ved 5 pct. diskontering. 
Kilde: Egne beregninger. 

I praksis er prisen på fritid højere end tabellen viser, idet den udbetalte efter-
løn på grund af modregning for lønindkomst og pensionsopsparing i mange 
tilfælde er lavere end de viste maksimale efterlønssatser. 
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Prisen på fritid er væsentligt højere for faglærte og funktionærer, fordi disse 
uddannelsesgrupper har større erhvervsindkomst. For faglærte modsvarer den 
forøgede fritid en forskel i disponibel indkomst på omkring 6.000 om må-
neden eller 72.000 kr. om året ved at være på efterløn som 60-årige. For  
funktionærer er de tilsvarende tal 9.700 kr. om måneden eller ca. 116.000 
kr. om året. Det svarer til henholdsvis ca. 44 og 70 kr. pr. time fritid. 

Tilskyndelsen til at gå på efterløn er stort set den samme for 62-årige som for 
60-årige. Virkningen på den disponible indkomst for en ufaglært er 3.000 kr. 
om måneden og ca. 36.000 kr. om året ved at vælge efterlønnen som 62-årig, 
hvilket svarer til 22 kr. pr. time, jf. tabel 6.5. For faglærte og funktionærer er 
prisen på fritid henholdsvis 44 og 71 kr. pr. time. Den forventede virkning af 
efterlønsreformen belyses i boks 6.1.

Boks 6.1. Virkninger af efterlønsreformen 
Efterlønsreformen ventes at bidrage til en svagere stigningstakt i antallet af efterlønsmod-
tagere, således at antallet af modtagere i 2010 afdæmpes med omkring 15.000 personer, 
jf. figur a.

Siden efterlønsreformens ikrafttræden i 1999 er der sket et vist fald i andelen af 60-66-
årige a-kassemedlemmer, der er på efterløn. Dette kan være et tegn på, at reformen hidtil 
har virket som forventet, men indtil videre kan det ikke helt udelukkes, at nedgangen i 
efterlønsgraden primært skyldes forbigående udsving i tilbagetrækningsmønstret. 

Figur a. Virkningen af efterlønsreformen På grund af den underliggende stærke de-
mografiske vækst i aldersgruppen ventes en 
fortsat – men mere afdæmpet – stigning i 
antallet af efterlønsmodtagere frem mod 
2010.  

Efter 2010 vil der som følge af modregning 
for pensionsformuer være et stigende inci-
tament til senere tilbagetrækning for per-
soner med høj pensionsopsparing i takt 
med opbygningen af pensionsformuerne. 
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Kilde:   Egne beregninger. 



Kapitel 6 – Offentlige pensioner for den enkelte 

Finansredegørelse 2002  November 2002 214

Tabel 6.5. Årlig pris på fritid som 62-årig, forskellige indkomstgrupper 
Ufaglært LO’er Faglært LO’er Funktionær
----------------------- 1.000 kr. ----------------------- 

Bortfald af erhvervsindkomst: 
(1)   Disponibel indkomst .........  118 155 199
Mindre fremtidig ydelse: 
(2)   Tabt skattefri præmie1) .......  33 33 33 
Indkomst på efterløn: 
(3)   Efterløn .............................  157 157 157 
(4)   Boligstøtte .........................  5 5 5 
(5)   Indkomstskat .....................  48 48 48 
(6)   Disponibel indkomst .........  114 114 114
(7)   Prisen på fritid, (1)+(2)-(6)  36 73 117
 ----------------------------- Kr. ----------------------------- 
Prisen pr. måned .......................  3.000 6.100 9.800 
Prisen pr. time...........................  22 44 71

1) Årlig andel af nutidsværdien af den maksimale skattefrie præmie. 
Kilde: Egne beregninger. 

Folkepensionens grundbeløb udbetales til alle over 65 år (fra 2004), der har 
erhvervsindkomst på mindre end 398.000 kr. (dog aftrappes grundbeløbet 
ved erhvervsindkomst over 223.000 kr.). Pensionstillægget aftrappes ved hø-
jere indkomster, og afhænger udover erhvervsindkomst også af andre supple-
rende indkomster samt en eventuel ægtefælles indkomst. Dermed skal er-
hvervsindkomsten inklusive folkepension sammenlignes med den isolerede 
folkepension, når beslutningen om pensionering skal træffes. For en ufaglært 
betyder det, at indkomstnedgangen ved pension er omkring 4.700 kr. om 
måneden eller ca. 56.000 kr. om året, selvom forskellen mellem disponibel 
løn og folkepension blot er ca. 13.000 kr. om året, jf. tabel 6.6. Tilskyndel-
sen til at gå på pension er altså for den ufaglærte væsentlig mindre end til-
skyndelsen til at gå på efterløn som 62-årig. 

For faglærte 65-årige er den disponible indkomstforskel omkring 84.000 kr. 
pr. år eller 51 kr. pr. time ved at trække sig tilbage. Det skyldes, at den er-
hvervsaktive, faglærte 65-årige modtager en betydelig folkepension og bolig-
støtte. 

For funktionærer er tilskyndelsen til at trække sig tilbage som 62- og 65-årig 
stort set ens, idet den i begge tilfælde modsvarer omkring 70 kr. pr. time. 

Det bemærkes, at tabel 6.6 ligesom tabel 6.4 og 6.5 viser minimumsskøn for 
prisen på fritid, idet folkepensionsydelsen er forudsat at være tæt på den 
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maksimale sats for en enlig pensionist, der modtager boligydelse og ikke har 
modregning for supplerende indkomst. 

Tabel 6.6. Årlig pris på fritid som 65-årig, forskellige indkomstgrupper 
Ufaglært LO’er Faglært LO’er Funktionær

--------------------------- 1.000 kr. ------------------------
Bortfald af erhvervsindkomst: 
(1)   Lønindkomst .....................  193 275 371
(2)   Folkepension .....................  67 44 17
(3)   Arbejdsmarkedsbidrag........  15 22 30
(4)   Indkomstskat .....................  84 108 144 
(5)   Disp. indk. (1)+(2)-(3)-(4).  161 189 214
Indkomst på folkepension: 
(6)   Disponibel indkomst .........  105 105 105
(7)   Prisen på fritid, (5)-(6).......  56 84 109

------------------------------ Kr. ---------------------------- 
Prisen pr. måned .......................  4.700 7.000 9.100 
Prisen pr. time...........................  34 51 66

Kilde: Egne beregninger. 

Beslutningen om at gå på pension eller efterløn er en afvejning af, om værdi-
en af fritid overstiger prisen på fritid, jf. figur 6.2a. Denne afvejning er helt 
individuel, da den afhænger af, hvilken værdi den enkelte tillægger den tid, 
der ved ophør af arbejde frigøres til andre formål. 

Figur 6.2a. Årlig pris på fritid, forskellige 
uddannelsesgrupper 

Figur 6.2b. Samlet forventet offentlig 
pensionsydelse, forskellig tilbagetr.alder 
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Anm.: Beregningerne bag figur 6.2a er vist i tabel 6.4-6.6. Figur 6.2b viser samlet for-
ventet efterløn, folkepension og boligydelse efter skat uden tidsdiskontering. De 
viste ydelser er maksimale satser, dvs. uden modregning. Beregningen forudsætter 
den nuværende gennemsnitlige middellevetid i befolkningen. 

Kilde: Egne beregninger. 
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En person, der vælger at fortsætte sin erhvervskarriere efter pensions- eller ef-
terlønsalderen er nået, opnår større indkomst fra arbejde, men går til gengæld 
glip af pensionsydelser fra det offentlige. Det skyldes, at folkepensionens årli-
ge ydelse er uafhængig af tilbagetrækningsalderen. Efterlønsydelsen forhøjes 
ved udskydelse af tilbagetrækningen til 62 år, men forhøjelsen kompenserer 
kun delvist for den mistede efterløn som 60- og 61-årig. Således kan man 
modtage op til i alt omkring 1,7 mio.kr. i efterløn og folkepension efter skat, 
hvis man er berettiget til efterløn og træder tilbage som 60-årig, jf. figur 6.2b.
Dette beløb falder til ca. 1,5 mio.kr. som 62-årig og 1,3 mio.kr. som 65-årig. 

Ved privat pensionsopsparing er man typisk berettiget til et bestemt beløb, 
således at den årlige ydelse forhøjes, hvis man vælger senere pensionering. 

Det forhold, at man går glip af offentlige ydelser ved at fortsætte på arbejds-
markedet, kan opfattes som en implicit skat på arbejdsindkomst. I forhold til 
bruttoindkomsten er den implicitte skat, der skal lægges til den gennemsnit-
lige indkomstskatteprocent, omkring 40 pct. for ufaglærte, ca. 30 pct. for 
faglærte og godt 20 pct. for funktionærer, jf. tabel 6.7. Dermed bliver den 
samlede, implicitte beskatning af erhvervsindkomst omkring 70-80 pct. for 
60- og 62-årige på tværs af faggrupper. Efter det fyldte 65. år er den implicit-
te skat for kortuddannede lavere, fordi der udbetales en vis folkepension til 
denne gruppe på trods af erhvervsarbejde. 

Tabel 6.7. Implicit skat på arbejdsindkomst 
 Ufaglært Faglært Funktionær 
 ------------------------------------ Pct. ------------------------------------ 
60 år    
Indkomstskat .........  35  39  44 
Implicit skat ...........  43  30  22 
I alt ........................  78  69  66 
62 år    
Indkomstskat .........  35  39  44 
Implicit skat ...........  42  29  22 
I alt ........................  77  68  66 
65 år    
Indkomstskat .........  32  34  37 
Implicit skat ...........  19  24  24 
I alt ........................  51  58  61 

Anm.: Indkomstskat angiver den gennemsnitlige indkomstskatteprocent inklusive ar-
bejdsmarkedsbidrag. Implicit skat er bortfaldet af offentlig ydelse i forhold til 
bruttoindkomst. 

Kilde: Egne beregninger. 
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Dækningen ved pension inklusive arbejdsmarkedspensioner m.m. 
Kompensationsgraden i familietypeeksemplerne ovenfor, dvs. de offentlige 
ydelser ved efterløn og folkepension i forhold til indkomsten ved fortsat ar-
bejde, er omkring 90 pct. for enlige kortuddannede. Kompensationsgraden 
er faldende med størrelsen af indkomsten til omkring 50 pct. for enlige vide-
regående uddannede, jf. tabel 6.8.

Tabel 6.8. Kompensations- og dækningsgrader 
 Kortuddannede Faglærte Videregående4)

 Efterløn Pension Efterløn Pension Efterløn Pension
------------------------------ Pct. ------------------------------ 

Kompensationsgrad1)       
-  enlige .............................  92  89  70  67  54  53 
-  par .................................  93  68  74  55  54  39 
Implicit dækningsgrad2) .....  64  58  65  64  65  77 
Individuel dækningsgrad3 ..  75  82  73  82  81  87 

Anm.: Jf. appendiks 6.1 for mere detaljerede oplysninger. 
1) 2002. Ydelsens sats efter skat i forhold til typisk familietypeindkomst. Ny 

efterlønsordning, hvor personen antages at gå på efterløn som 62-årig. 
2) 2000. Gnst. disponibel indkomst i forhold til indkomst for 55-59-årige. 
3) 1993-2000. Disp. indkomst i forhold til personens seneste arbejdsindkomst. 
4) Angiver funktionærer i forbindelse med kompensationsgraderne. 
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. 
 
Den implicitte dækningsgrad, dvs. den faktiske indkomst inkl. arbejdsmar-
kedspension m.v. for modtagere af efterløn og folkepension i forhold til den 
faktiske indkomst for tilsvarende grupper i arbejde som 55-59-årige, er for 
kortuddannede og til dels for faglærte mindre end kompensationsgraden og 
udviser ikke samme faldende profil med størrelsen af indkomsten. 

At den implicitte dækningsgrad er lavere for kortuddannede skyldes først og 
fremmest, at den gennemsnitlige lønindkomst for denne uddannelsesgruppe 
er betydeligt højere end forudsat i familietypeeksemplerne. Dertil kommer, 
at den faktisk udbetalte efterløn og folkepension i gennemsnit er lavere end 
de maksimale satser, der anvendes i familietypeeksemplerne. Endelig er de  
kortuddannedes private pensionsudbetalinger meget begrænsede. Omvendt 
er den implicitte dækningsgrad højere end kompensationsgraden for højtud-
dannede, hvilket skyldes, at denne gruppe har et betydeligt omfang af sup-
plerende indkomster. 

For alle uddannelsesgrupperne fremstår en implicit dækningsgrad ved efter-
løn på omkring 2/3 af den disponible indkomst for erhvervsaktive i samme 
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aldersgruppe. Da de erhvervsaktives indkomst er stigende med uddannelsen, 
afspejler det, at omfanget af privat pensionsopsparing og anden supplerende 
indkomst er større for personer med videregående uddannelse. Dette synes i 
endnu større omfang at gælde for pensionister. Fordelingen af pensionister-
nes indkomster uddybes i boks 6.2.

Boks 6.2. Sammenligning af pensionisters og 25-59-åriges indkomster 
Figur a. Disponible indkomster for er-
hvervsaktive og pensionister
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Den gennemsnitlige disponible indkomst 
er højere for erhvervsaktive end for pensio-
nister, idet pensionisternes gennemsnitlige 
disponible indkomst i 2000 udgjorde ca. 
116.000 kr., mens den gennemsnitlige 
indkomst for de 25-59-årige er ca. 143.000 
kr., jf. figur a.

Pensionisternes indkomstfordeling er mere 
ensartet end de erhvervsaktives, idet for-
skellen mellem den gennemsnitlige dispo-
nible indkomst i 1. og 10. decil er godt 
25.000 kr. større for 25-59-årige end for 
over 66-årige.  

Endelig kan det konstateres, at de 10 pct. 
pensionister med lavest indkomst har gen-
nemsnitligt ca. 5.000 kr. højere disponibelt 
beløb end de 10 pct. dårligst stillede er-
hvervsaktive.

Anm.: Metoden til opgørelse af de ækviva-
  lerede disponible indkomster er  
  beskrevet i Fordeling og Incitamenter 
  2002, appendiks 2.1. 
Kilde: Egne beregninger.

De individuelle dækningsgrader, målt som den enkeltes disponible indkomst 
efter tilbagetrækning sammenlignet med den samme persons seneste dispo-
nible indkomst som erhvervsaktiv, er væsentligt højere end den implicitte 
dækningsgrad. Dette afspejler blandt andet overvægten af personer med lave-
re indkomst blandt de, der trækker sig tidligt tilbage. Hertil kommer, at be-
regningen af den individuelle dækningsgrad er baseret på de yngste årgange 
af pensionerede, som har større privat pensionsopsparing end gennemsnittet 
af de pensionerede. 

Samtidig er den individuelle dækningsgrad nogenlunde ens på tværs af ud-
dannelsesgrupper, hvilket afspejler, at højere privat pensionsopsparing synes 
at opveje, at størrelsen af de offentlige ydelser aftager med indkomsten. 
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6.4. Fremskrivning af disponible indkomster 
Omfanget af privat pensionsopsparing stiger betydeligt i disse år. Det skyldes 
først og fremmest, at arbejdsmarkedspensionerne udbredes til nye fagområ-
der, og at bidragsprocenterne øges. 

Den stigende indbetaling til privat pension vil føre til, at pensionisternes 
indkomster stiger. Pensionisterne vil således i fremtiden have højere indkom-
ster end i dag, og dækningsgraden i forhold til erhvervsindkomst vil ligeledes 
stige. Samtidig vurderes folkepensionen fremover at udgøre en mindre andel 
af indkomstgrundlaget end i dag, fordi de større private pensionsudbetalinger 
fører dels til modregning i pensionstillægget, dels til større, samlede indkom-
ster end i dag. 

Til belysning af pensionisternes fremtidige indkomstforhold foretages i dette 
afsnit en fremskrivning af pensionerne for personer, der hele deres liv har 
indbetalt fuldt udbygget arbejdsmarkedspension. Derfor foretages fremskriv-
ningen for generationen af 35-39-årige i 2015. Beregningen tager udgangs-
punkt i de nuværende 35-39-åriges indkomster og pensionsindbetalinger i 
1999 og 2000. Det antages, at de 35-39-årige i 2015 ligner samme alders-
gruppe i 2000. Ved hjælp af en række forudsætninger om blandt andet løn-
stigninger, bidragsprocenter og forrentning beregnes pensionsudbetalinger i 
2045 for gruppen af 35-39-årige i 2015, jf. boks 6.3.

Folkepensionisternes gennemsnitlige disponible indkomst skønnes – målt 
med det nuværende lønniveau – at stige fra omkring 134.000 kr. i 2000 til 
ca. 143.000 kr. i 2045 for enlige og fra 109.000 kr. til 137.000 kr. for par, jf. 
tabel 6.9.

Købekraften af den gennemsnitlige disponible indkomst skønnes at blive  
betydeligt større i 2045 end i 2000. En årlig produktivitetsstigning på 1½ 
pct., der kan antages at medføre årlige lønstigninger på 1½ pct. udover 
prisstigningerne, vil således omtrent fordoble pensionisternes købekraft i 
2045 i forhold til i 2000. Hvis produktivitetsstigningen antages at være 1 
pct. om året, bliver købekraften ca. 1½ gange så stor som i dag. 
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Boks 6.3. Beregningsforudsætninger for indkomstfremskrivningen 
Opgørelsen af pensionisternes økonomiske situation i 2045 bygger dels på en frem-
skrivning af pensionsformuen som anvendt i holdbarhedsberegningen i kapitel 5, dels 
på en fremskrivning af de 35-39-åriges pensionsindbetalinger og indkomster i 1999 og 
2000.  

Størrelsen af de samlede pensionsudbetalinger opgøres på basis af en fremskrivning fra 
holdbarhedsberegningen. De væsentligste forudsætninger i relation til pensionerne er: 

• Den nominelle rente på obligationer er på 6,5 pct. 

• Lønningerne stiger med 2,0 pct. realt 

• Inflationen er på 1,8 pct. 

• Den reale forrentning af pensionsformuen efter skat er på 3,7 pct. 

Den reale forrentning af pensionsformuen afhænger af sammensætningen af investerin-
gerne på aktier og obligationer.  

Den benyttede metode til fremskrivning af pensionsindbetalingerne svarer til beskrivel-
sen i Et bæredygtigt pensionssystem, bilag 4.1, samt i et arbejdsnotat, der udleveres ved 
henvendelse til Finansministeriet. 

Det forudsættes, at der parallelt med udbygningen af arbejdsmarkedspensioner sker et 
fald i den øvrige opsparing. Beregningen er foretaget som i det scenario, der i Et bære-
dygtigt pensionssystem, bilag 4.1 betegnes ”nogen fortrængning”. 

Fremskrivningen bør betragtes som et realistisk scenario blandt flere mulige forløb. Den 
væsentligste usikkerhedsfaktor er den gennemsnitlige årlige forrentning, i form af ”mer-
realrenten”, dvs. forskellen mellem forrentningen efter skat og lønstigningstakten. De 
beregnede dækningsgrader skønnes at være ca. 5-10 pct.enheder lavere, hvis forrentnin-
gen forudsættes 1 pct.enhed lavere. 

Tabel 6.9. Gennemsnitlig disp. indkomst for pensionister, 2000 og 2045. 
 Enlige Par 

2000 2045 2000 2045 
---------------------------- 1.000 kr. ---------------------------

Folkepension og boligstøtte .. 101 86 69 53 
Pensionsudbetalinger............ 37 78 42 98 
ATP- og SP-indtægt ............. 6 23 6 26 
Formueafkast........................ 34 18 35 25 
Skat...................................... 45 63 43 65 
Disponibel indkomst............ 134 143 109 137 

Anm.: Gnst.  disp. indk. pr. person i 2000-lønniveau, 65-69-årige i 2045, 68-72-årige i 
2000. I begge år er der set bort fra lønindkomst m.v., og folkepension, skat og 
boligstøtte er beregnet i overensstemmelse hermed. I par indgår kun gif-
te/samlevende, hvor partneren er i samme aldersgruppe. 

Kilde: Egne beregninger. 
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I takt med modningen og udbygningen af arbejdsmarkedspensionerne for-
ventes udbetalingerne fra private pensioner at stige til omtrent det dobbelte i 
2045. Tilsvarende anslås en stigning i de gennemsnitlige årlige udbetalinger 
fra ATP og SP fra omkring 5.000 til 25.000 kr. Omvendt fører de højere 
private pensionsudbetalinger til modregning i folkepensionens pensionstil-
læg, således at folkepensionen – inklusive boligstøtte – vurderes at falde fra et 
gennemsnit på ca. 100.000 kr. i 2000 til ca. 90.000 kr. i 2045 for enlige og 
fra ca. 70.000 kr. til omkring 50.000 kr. for par. 

Stigningen i pensionsudbetalingerne er størst for kortuddannede og faglærte, 
fordi disse grupper i 2000 kun havde opbygget en ubetydelig pensionsfor-
mue, og idet der forventes en kraftig udbygning af arbejdsmarkedspensionen 
for disse uddannelsesgrupper i årene frem mod 2045. Således vurderes den 
gennemsnitlige individuelle dækningsgrad for kortuddannede pensionister at 
stige fra godt 80 pct. i 2000 til knap 100 pct. i 2045, jf. figur 6.3a og b.

Figur 6.3a. Individuelle dækningsgrader 
for pensionister, 2000 og 2045

Figur 6.3b. Forventede disp. indkomster 
for erhvervsaktive og pensionister, 2045
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Kilde: Egne beregninger. 

De beregnede dækningsgrader for 2045 overvurderes i nogen grad, idet ud-
betalinger fra arbejdsmarkedspensioner fuldt ud er henregnet som indkomst 
for pensionisterne, mens det delvist sammenhængende fald i den øvrige pri-
vate opsparing og dermed afkastet heraf regnes som lavere indkomst for både 
erhvervsaktive og pensionister. Generelt skal de forholdsvis høje dæknings-
grader også vurderes i lyset af, at indkomsterne ved pensionering sammenlig-
nes med erhvervsindkomsten efter fradrag af pensionsindbetalinger. 
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6.5. Folkepension og skattebetalinger over et forventet livsfor-
løb 

Folkepension fordelt på aldersgrupper og køn
Den årlige folkepension og boligydelse udgjorde i 2000 gennemsnitligt 
71.000 kr. efter skat (inklusive en betydelig gruppe med uoplyst uddannel-
sesbaggrund, der trækker gennemsnittet op). De kortuddannede, kvindelige 
pensionister modtager med knap 78.000 kr. i gennemsnit mere end andre 
uddannelsesgrupper. Den laveste gennemsnitlige ydelse for en uddannelses-
gruppe er 31.000 kr. til mænd med lang videregående uddannelse, hvilket 
skyldes, at denne gruppe i højere grad end andre får modregnet for supple-
rende indtægt. Typisk er den offentlige pensionsydelse stigende med alderen, 
fordi udbetalingerne fra privat pensionsopsparing og omfanget af erhvervsar-
bejde er størst for de yngste pensionister, jf. figur 6.4a og b. Desuden stiger 
andelen af enlige med alderen, hvilket giver ret til højere folkepension og bo-
ligydelse. Den gennemsnitlige folkepension er højere for kvinder end mænd i 
alle uddannelsesgrupper, hvilket kan tilskrives, at kvinder typisk har lavere 
supplerende indkomster og trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. 

Figur 6.4a. Gennemsnitlig folkepension 
og boligydelse efter skat, mænd 

Figur 6.4b. Gennemsnitlig folkepension 
og boligydelse efter skat, kvinder
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Anm.: Da stikprøven indeholder for få kvindelige pensionister med lang videregående 
uddannelse, vises denne uddannelsesgruppe ikke i figur 6.4b. 

Kilde: Egne beregninger. 

For at belyse uddannelsesgruppernes typiske samlede folkepension over et 
livsforløb er det nødvendigt at tage hensyn til forskelle i levetid. Således har 
kvinder højere forventet levetid end mænd, og personer med videregående 
uddannelse har højere forventet levetid end kortuddannede, jf. tabel 6.10.
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Tabel 6.10. Forventede antal leveår efter 65 år for en ung person, forskelli-
ge uddannelsesgrupper, 2001 
 Mænd Kvinder
Kortuddannede ...............................  9 13 
Faglærte ..........................................  10 15 
Videregående...................................  13 17 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Under forudsætning af, at en persons folkepension på forskellige alderstrin 
fordeler sig som gennemsnittet i befolkningen i 2000, kan en ung person i 
gennemsnit efter skat forvente at modtage omkring 830.000 kr. i folkepensi-
on og boligydelse gennem sit liv ved pensionering som 65-årig, jf. tabel 6.11 
og boks 6.4. Dette tal er en sum af forventede ydelser på forskellige alderstrin 
under hensyntagen til overlevelsessandsynligheder. Der tages udgangspunkt i 
de gennemsnitlige udbetalinger i 2000. Dog vil en ung person kunne forven-
te større private pensionsudbetalinger end en gennemsnitlig pensionist i 
2000, og derfor forudsættes en øget modregning i pensionstillægget i hen-
hold til beregningerne i afsnit 6.4. Desuden er der forudsat en fremtidig ud-
dannelsessammensætning, som er i overensstemmelse med prognoser herfor. 

Tabel 6.11. Forventet folkepensionsydelse efter skat over livsforløb for ung 
generation i 2000 
 Mænd Kvinder Alle

----------------------- 1.000 kr. -----------------------
Kortuddannet..................................   620  990  800 
Faglært ............................................   660  1.030  840 
Kort videregående uddannelse .........   770  1.180  970 
Mellemlang videregående uddannelse  590  970  770 
Lang videregående uddannelse.........   450  740  600 
Alle .................................................   640  1.030  830 

Anm.: Generationen antages som 65-66-årige at modtage folkepension og boligydelse i 
samme omfang som 67-69-årige i 2000. Da stikprøven indeholder for få kvinde-
lige pensionister med lang videregående uddannelse, er der foretaget en for-
holdsmæssig beregning af pensionsudbetalingerne til denne gruppe kvindelige 
pensionister. Jf. desuden boks 6.4. 

Kilde: Egne beregninger. 

Der er store forskelle på den forventede pensionsydelse over et livsforløb for 
forskellige køn og uddannelsesgrupper. Således kan en ung mand, der på-
regner at tage en lang videregående uddannelse, forvente at modtage ca. 
450.000 kr., hvorimod en kvinde med kort videregående uddannelse kan 
forvente at få knap 1,2 mio.kr. gennem sit liv. Forskellen skyldes, at mænd 
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med lang uddannelse har større supplerende indtægter fra løn og pensionsop-
sparing end den nævnte gruppe kvinder, hvilket reducerer folkepensionens 
ydelse. Desuden lever kvinder gennemsnitligt længere. 

Boks 6.4. Beregning af betalinger over forventet livsforløb 
Livsforløbsberegningerne i dette afsnit er dannet ud fra oplysninger om individuelle ind-
komster og skatter i 2000 fra en stor stikprøve af den danske befolkning. På grundlag af 
stikprøven er der beregnet gennemsnitlige skattebetalinger og modtagne nettopensions-
ydelser for forskellige uddannelsesgrupper og aldersgrupper. For en given uddannelses-
gruppe dannes livsforløbet herefter som en sum af betalingerne på tværs af alle alders-
grupper, idet der tages hensyn til overlevelsessandsynligheder. Dermed forudsættes det, 
at indkomster, skatter og pensioner over livsforløbet er som i 2000. 

Kortuddannede lever kortere end andre befolkningsgrupper, og det medfø-
rer, at den forventede folkepensionsydelse over et livsforløb er lavere end for 
andre uddannelsesgrupper, selvom den gennemsnitlige ydelse pr. person er 
højere. Således er ydelsen over livsforløbet typisk højere for personer med 
kort videregående uddannelse og for faglærte end for kortuddannede. 

Finansiering af folkepension fordelt på aldersgrupper og køn 
Som omtalt i afsnit 6.2 er folkepensionen indrettet således, at ydelserne beta-
les af det løbende skatteprovenu fra samtlige statslige skatter og afgifter. For 
at illustrere, hvorledes finansieringen af folkepensionen er fordelt på perso-
ner, må man således gøre en antagelse om personernes indbetaling af skatter 
og afgifter. Det ville imidlertid være forbundet med stor usikkerhed at forde-
le betalingen af afgifter på enkeltpersoner. Derfor fordeles finansieringen i 
henhold til en forudsætning om indkomstskatter. Det forudsættes, at perso-
nen indbetaler til folkepension i forhold til sit bundskattegrundlag. Derved 
beregnes en skat, der – ved udeladelse af på den ene side de progressive ind-
komstskatter og på den anden side afgifterne – kan betragtes som et rimeligt 
overslag over den samlede, individuelle indbetaling til folkepension via alle 
skatter og afgifter. 

I øjeblikket kan nettofolkepensionen finansieres med ca. 9 pct. af de 18-64-
åriges bundskattegrundlag. I 2040 vurderes nettofolkepensionen at udgøre, 
hvad der svarer til omkring 13 pct. af bundskattegrundlaget til den tid. Dette 
bygger på antagelser om, at: 

• indkomstfordelingen for 18-64-årige i 2040 er som i 2000, 
• en forventet udvikling i befolkningens alders- og uddannelsessammensæt-

ning, samt  
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• ydelsesaftrapning som beregnet i afsnit 6.4 på grund af modningen af ar-
bejdsmarkedspensionerne. 

Denne stigning i pensionsudgifterne tager finanspolitikken allerede højde for 
i dag. Dette sker via målsætningen om overskud på de offentlige finanser på 
1½ - 2½ pct. af BNP i konjunkturmæssigt neutrale år, jf. kapitel 5. Dette 
overskudskrav udspringer af ønsket om en holdbar finanspolitik. Målsætnin-
gen indebærer, at der i disse år spares op til den forventede fremtidige demo-
grafiske udfordring. 

Den del af overskuddet på det offentlige budget, som direkte kan henføres til 
stigende folkepensionsudgifter, svarer til ca. 3 pct.enheder på bundskatten 
for 18-64-årige. Det vil sige, at der i disse år afsættes 3 pct.enheder udover de 
9 pct., som modsvarer finansiering af den øjeblikkelige folkepension, altså i 
alt 12 pct. Hensigten er at undgå, at det bliver nødvendigt at hæve skatten el-
ler sænke ydelserne, når der bliver flere ældre. Denne strategi indebærer en 
opsparing, som forebygger, at den på langt sigt nødvendige finansiering fuldt 
ud svarer til stigningen i udgifterne (finansieringen afdæmpes fra de nævnte 
13 til 12 pct., fordi den sker tidligere). 

Med en betaling svarende til 12 pct. af bundskattegrundlaget for samtlige 
18-64-årige udgør den gennemsnitlige indbetaling til folkepensionen om-
kring 17.000 kr. om året. Da der er forudsat en proportional skat, er betalin-
gerne jævnt stigende med indkomsten. Størst indbetaling foretages af perso-
ner med lang videregående uddannelse, nemlig gennemsnitligt omkring 
35.000 kr., mens kortuddannede i gennemsnit betaler ca. 13.000 kr. om 
året. Indbetalingen er for de fleste uddannelsesgrupper størst omkring 40-49-
års alderen, hvor de gennemsnitlige indkomster kulminerer, jf. figur 6.5a og
b.

Hvis der som i det foregående afsnit forudsættes en indbetaling til folkepen-
sion svarende til 12 pct. af bundskattegrundlaget, kommer en gennemsnitlig 
ung til at betale ca. 830.000 kr. gennem sit liv, hvorved generationen netop 
finansierer udgiften til sin egen folkepension, jf. tabel 6.12.
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Figur 6.5a. Årlig skattebetaling til folke-
pension og boligydelse, mænd 

Figur 6.5b. Årlig skattebetaling til folke-
pension og boligydelse, kvinder
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Kilde: Egne beregninger. 

Tabel 6.12. Forventet skattebetaling til folkepension over livsforløb 
 Mænd Kvinder Alle

-------------------- 1.000 kroner -------------------- 
Kortuddannet..................................   710  510  610 
Faglært ............................................   940  660  800 
Kort videregående uddannelse .........   1.030  740  890 
Mellemlang videregående uddannelse  1.230  830  1.030 
Lang videregående uddannelse.........   1.500  1.230  1.370 
Alle .................................................   990  660  830 

Anm.: Skattesatsen i beregningen er en bundskat på 12 pct. Dermed belyser beregnin-
gen den isolerede virkning af folkepension og boligydelse givet de offentlige ud-
gifter i 2000 til blandt andet øvrige overførsler. Kun personer i alderen fra 18-64 
antages at bidrage til nettofolkepensionen. Jf. desuden boks 6.4. 

Kilde: Egne beregninger. 

Højtuddannede betaler under de givne forudsætninger over dobbelt så meget 
i skat til folkepension som kortuddannede. Således må en kortuddannet ung 
i gennemsnit forvente at skulle betale omkring 600.000 kr. til folkepension i 
løbet af sit liv, jf. tabel 6.12. Indbetalingen stiger jævnt med uddannelsesni-
veauet, og en person med lang videregående uddannelse kommer i gennem-
snit til at betale knap 1,4 mio.kr. over sit livsforløb. 

Mænd betaler ca. 2-400.000 kr. mere end kvinder i alle uddannelsesgrupper, 
fordi mændenes indkomster gennemsnitligt er højere end kvindernes. 

Gennem et typisk livsforløb betaler kortuddannede gennemsnitligt godt 
600.000 kr. til folkepensionen, men modtager omkring 800.000 kr. i folke-
pension og boligydelse, jf. figur 6.6.
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Figur 6.6. Gennemsnitlige ind- og udbetalinger til folkepension og bolig-
ydelse over et livsforløb
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Anm.: Da stikprøven indeholder for få kvindelige pensionister med lang videregående 
uddannelse, er der foretaget en forholdsmæssig beregning af pensionsudbetalin-
gerne til denne gruppe kvindelige pensionister. Se desuden anm. til tabel 6.12. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Faglærte og personer med kortere videregående uddannelse har med de valg-
te forudsætninger ligeledes overskud på henholdsvis ca. 40.000 kr. og 80.000 
kr. pr. person. Personer med mellemlange videregående uddannelser bidrager 
netto omkring 250.000 kr. og gruppen med lange videregående uddannelser 
bidrager med knap 800.000 kr. pr. person over et livsforløb. 

Udover omfordelingen på tværs af uddannelser finder der også en omforde-
ling sted fra mænd til kvinder via pensionssystemet. Det skyldes dels, at 
kvinder gennemsnitligt har lavere indkomst end mænd og dermed betaler 
mindre skat, dels at kvinder trækker sig tilbage tidligere og lever længere, 
hvilket giver højere udbetalt pensionsydelse over et livsforløb. 

Sammenligning med Sverige 
I Sverige er det offentlige pensionssystem for nylig blevet ændret, således at 
der bliver tættere sammenhæng mellem indbetalinger til pension og pensi-
onsydelser over livet. Omfordelingen er mindre i Sverige end i Danmark, 
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idet svenskernes pensionsindbetalinger ganske vist er højere for de længere 
uddannelser, men til gengæld er udbetalingerne tilsvarende større, fordi ud-
betalingerne afhænger af de individuelle indbetalinger, jf. figur 6.7a og b.

Figur 6.7a. Ind- og udbetalinger til folke-
pension, kortuddannede og mellemlang 
videregående uddannelse, Danmark 

Figur 6.7b. Ind- og udbetalinger til of-
fentlig pension, kortuddannede og mel-
lemlang videregående uddannelse, Sverige
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Anm.: Figur 6.7b illustrerer, hvorledes det svenske offentlige pensionssystem ville virke 
med den danske indkomstfordeling og demografi i 2000. 

Kilde: Egne beregninger. 

6.6. Efterløn og skattebetalinger over et livsforløb
På grundlag af blandt andet skatteoplysninger fra 2000 skønnes det, at om-
kring ¾ af alle 35-59-årige vælger at indbetale kontingent til den nye efter-
lønsordning, jf. tabel 6.13. De kortuddannede betaler i mindre omfang 
kontingent end andre uddannelsesgrupper, skyldes at der i denne gruppe er 
flere førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere, som ikke kan tilmelde 
sig efterlønsordningen. Den største tilslutning til efterløn findes blandt fag-
lærte og personer med mellemlang videregående uddannelse. 

Tabel 6.13. Andel betalere af efterlønskontingent blandt 35-59-årige, 2000 
 Mænd Kvinder 
 ------------------------- Pct. -------------------------
Kortuddannet......................................  64 63 
Faglært ................................................  83 85 
Kort videregående uddannelse .............  75 83
Mellemlang videregående uddannelse ..  79 90
Lang videregående uddannelse.............  64 75
I alt .....................................................  73 76

Kilde: Egne beregninger på basis af en stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen. 
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Der skønnes at være omkring 140.000 efterlønsmodtagere, når den nye efter-
lønsordning omkring 2030 er fuldt indført, og efterlønsmodtagerne har be-
talt kontingent gennem et helt arbejdsliv. Der er en ret betydelig usikkerhed 
om indbetalingsmønstret på sigt, fordi der indtil videre blot foreligger oplys-
ninger for et enkelt helt år. 

Under forudsætning af at indbetalingsmønstret for 2000 er konstant, kom-
mer medlemmerne af efterlønsordningen årligt til at betale omkring 3,2 
mia.kr. via kontingentet eksklusive skatteværdien af kontingentfradraget. 
Under hensyntagen til overlevelsessandsynligheder og forventet tilbagetræk-
ningsalder forventes udgiften til efterløn efter skat (inklusive skattefri præmie 
for udsættelse af pensionering til 65 år) at blive ca. 15,5 mia.kr. om året målt 
i 2000-prisniveau. Det indebærer, at godt 20 pct. af nettoudgiften til efterløn 
skønnes finansieret af kontingentet. Derudover skal godt 12 mia.kr. finansie-
res af de generelle skatter og afgifter. Hvis dette beløb fordeles til samtlige 
(medlemmer og ikke-medlemmer) under 60 år, så svarer det til, at hver per-
son indbetaler ca. 2,7 pct. af bundskattegrundlaget til efterlønnen. 

I beregningerne er alene taget højde for umiddelbare virkninger af kontin-
gentbetaling og størrelsen af den offentlige ydelse til efterløn, men ikke kon-
sekvenserne for de offentlige skatteindtægter i øvrigt af efterlønnens konse-
kvenser for erhvervsdeltagelsen. 

Blandt kortuddannede mænd, der har betalt kontingent og vælger at modta-
ge efterløn, er der et overskud på efterlønsordningen på knap 70.000 kr. pr. 
person, mens tilsvarende mænd med mellemlang videregående uddannelse 
modtager ca. 30.000 kr. mere end de indbetaler, jf. figur 6.8a. Både kortud-
dannede kvinder og kvinder med mellemlang videregående uddannelse har 
overskud på efterlønnen på henholdsvis ca. 130.000 og 120.000 kr. 

Ikke-medlemmer betaler via skatten til efterløn, men har ikke mulighed for 
at få udbetalinger fra ordningen. Det giver en nettobetaling på op til ca. 
240.000 kr. for videregående uddannede mænd, der ikke er medlemmer, jf. 
figur 6.8b.
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Figur 6.8a. Medlemmers ind- og udbeta-
linger til efterløn, kortuddannede og mel-
lemlang videregående uddannelse 

Figur 6.8b. Ikke-medlemmers skattebeta-
linger til efterløn, kortuddannede og mel-
lemlang videregående uddannelse
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Anm.: Figur 6.8a viser de medlemmer, der får udbetalt efterløn, mens udbetalingerne er 
mindre til modtagere af den skattefri præmie (gennemsnitligt mellem 80.000 og 
100.000 kr.). 

Kilde: Egne beregninger. 

6.7. Konsekvenser af levetid og tilbagetrækning 

Konsekvenser af stigende levetid 
Beregningerne i de foregående afsnit bygger på DREAM’s befolkningsprog-
nose, hvori der forventes en stigning i den gennemsnitlige levealder på om-
kring 3½ år for mænd og 1½ år for kvinder i løbet af de kommende 40 år. 
Hvis levealderen stiger mere end forudsat, vil det betyde, at pensionisterne 
gennemsnitligt får folkepension i længere tid. Dermed stiger den enkeltes 
pensionsindtægter over et livsforløb, hvorimod skatteindbetalingen ikke ven-
tes at ændre sig nævneværdigt. 

Hvis mændenes levealder stiger med 1 år mere end forudsat, vurderes det 
gennemsnitlige nettobidrag til folkepension at falde med omkring 50.000 kr. 
over et livsforløb for alle uddannelsesgrupper, jf. figur 6.9a.
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Figur 6.9a. Nettobidrag over livsforløb til 
folkepension, stigning i levetid

Figur 6.9b. Nettobidrag over livsforløb, 
ændring af tilbagetrækningsalder
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Kilde: Egne beregninger. 

Beregningerne tager ikke hensyn til, at længere levetid alt andet lige vil føre 
til lavere, årlige udbetalinger fra privat pensionsopsparing, hvilket under de 
nuværende regler vil forøge folkepensionsydelsen og dermed forstærke faldet 
i nettobidrag. 

Konsekvenser af ændret tilbagetrækning 
Det offentlige danske pensionssystem er indrettet således, at den samlede of-
fentlige pension er mindre, hvis man efter at have nået pensionsalderen ud-
skyder tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet. Det skyldes, at størrelsen af 
den årlige pensionsydelse er uafhængig af, hvornår man lader sig pensionere. 

Konsekvensen er, at man med en tidligere tilbagetrækning kan sikre sig større 
samlede pensionsudbetalinger gennem et livsforløb samtidig med, at indbeta-
lingen til pension bliver mindre. 

Ved pensionering som 65-årig er nettobidraget til folkepension over et livs-
forløb mindre end ved tilbagetrækning som 66-årig, jf. figur 6.9b. Dette gæl-
der for alle uddannelsesgrupper. Således skønnes nettobidraget at blive redu-
ceret med omkring 50.000 kr. over et livsforløb for samtlige uddannelses-
grupper.

Konsekvenserne af ændringer i levetiden og tilbagetrækningsalderen er alene 
belyst for størrelsen af de offentlige ydelser og ikke for den enkeltes arbejds-
markedspension.  
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For både arbejdsmarkedspensioner og individuel pensionsopsparing er der 
således hel eller delvis sammenhæng mellem indbetalingerne og ydelserne for 
den enkelte.

Ved tidligere tilbagetrækning vil den årlige private pensionsudbetaling være 
mindre, således at den samlede pension over livsforløbet ikke afhænger af til-
bagetrækningstidspunktet.

Længere levetid for den enkelte vil isoleret set føre til større private pensions-
udbetalinger over livsforløbet, mens en stigning i den forventede levetid for 
alle medlemmer af en private pensionsordning under ét typisk vil føre til en 
lavere årlig udbetaling, således at den samlede pension over livsforløbet – for 
givne indbetalinger – er nogenlunde uændret. 

I Danmark er der en skarp sondring mellem på den ene side den omforde-
lende offentlige pension og på den anden side de supplerende såkaldt aktu-
armæssigt neutrale private pensionsordninger. I andre lande, herunder Sveri-
ge, rummer det offentlige pensionssystem i større grad en blanding af disse to 
elementer, og der har i nogen lande været en vis styrkelse af det aktuarmæssi-
ge hensyn. 
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Appendiks 6.1 
Kompensations- og dækningsgrader 
Tabel 1 indeholder detaljerede oplysninger til brug for beregningerne af impli-
citte dækningsgrader i kapitlets tabel 6.8. 

Tabel 1. Gennemsnitlige personindkomster for forskellige uddannelsesgrup-
per, 2000 
 Kortuddannet Faglært Videregående 
 Arb. Eftl. Pens. Arb. Eftl. Pens. Arb. Eftl. Pens.

------------------------------- 1.000 kr. ------------------------------- 
Løn m.v. .....................  254 8 2 282 11 3 374 15 4
Privat pension .............  2 9 22 2 16 53 4 50 152
Kapitalindkomst1) ........  10 9 14 11 15 24 23 40 43
Fradrag for kap. pens...  9 4 1 9 4 2 16 8 3
Offentlig pension ........  0 0 80 0 0 73 0 1 61
Efterløn.......................  0 118 0 0 118 0 0 108 0
Boligstøtte ...................  0 1 6 0 0 4 0 0 2
Skat.............................  99 39 31 114 45 44 169 63 92
Disponibel indkomst...  160 102 92 173 112 111 218 142 167
Implicit dækningsgrad.   64 58 65 64 65 77

Anm.: Gennemsnittene er beregnet på grundlag af repræsentative udsnit af befolknin-
gen. Gruppen af erhvervsaktive omfatter i tabellen 55-59-årige og pensionister 
kun personer i alderen 67-75 år. 

1) Kapitalindkomst i tabellen adskiller sig fra det tilsvarende skattemæssige begreb 
 ved blandt andet at indeholde aktieindkomst og en beregnet økonomisk værdi 
 af boligværdistigninger, jf. Fordeling og incitamenter, juni 2002. 
Kilde: Lovmodel. 
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7. Skattetryk og skattebelastning 

7.1. Indledning  
Det danske skattetryk – målt som skatter og afgifter i pct. af BNP – er højt, 
også i en international sammenhæng. Vurderinger af skattetrykket skal dog 
foretages med forbehold. Skattetrykkets niveau og udvikling over tid er på-
virket af en række tekniske forhold, som særligt ved internationale sammen-
ligninger betyder, at skattebelastningen kan over- eller undervurderes. 

På den ene side overvurderer det målte danske skattetryk isoleret set den reel-
le skattebyrde – også i forhold til udlandet – fordi der betales skat af ind-
komstoverførsler, fordi det offentlige betaler skat til sig selv, og fordi blandt 
andet børnefamilieydelser konteres som en offentlig udgift og ikke som et 
skattefradrag. Det høje skattetryk skal endvidere vurderes i lyset af bedre of-
fentlige finanser herhjemme og dermed en væsentligt mindre forberedelse af 
befolkningens aldring i de fleste andre lande. 

På den anden side undervurderes det danske skattetryk sammenlignet med 
udlandet, fordi afgifter – som er højere i Danmark end i de fleste andre lande 
– indgår som en del af BNP og dermed sænker det målte skattetryk. I samme 
retning trækker, at udgiften til sociale bidrag i andre lande i væsentligt højere 
omfang end i Danmark har karakter af tvungen privat opsparing frem for 
skat.

Korrigeret for disse forhold er der samlet set nogenlunde samme forskel mel-
lem skattetrykket i Danmark og udlandet som målt ved det traditionelle 
skattetryk. Der er således ingen tvivl om, at Danmark har en større skatteud-
skrivning end stort set alle andre lande, målt som skatter, der afkobler stør-
relsen af betalingen fra de mulige offentlige ydelser og foretager omfordeling 
af indkomst. 

I afsnit 7.2 korrigeres det traditionelle skattetryk for en lang række tekniske 
forhold. Formålet er at undersøge, i hvilket omfang det traditionelle skatte-
tryk giver et rimeligt udtryk for den reelle skattebelastning for personer og 
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virksomheder. Nettovirkningen af de tekniske korrektioner, som kan og bør 
foretages, er nogenlunde neutrale. Det er derfor – hvilket er et tilfælde – tæt 
på, at det officielle skattetryk målt som skatteindtægter i pct. af BNP også gi-
ver et rimeligt indtryk af, hvad der i gennemsnit betales i skat af en typisk er-
hvervsindkomst, når indkomstskat og afgifter lægges sammen. 

I afsnit 7.3 forklares udviklingen i skattetrykket siden 1982 med vægt på po-
litiske, strukturelle og konjunkturelle forhold, der har påvirket skattetrykket. 
Beskatningen steg betydeligt igennem 1980’erne, hvilket var nødvendigt på 
baggrund af det meget store offentlige underskud i starten af 1980’erne på 
op til 9 pct. af BNP. Igennem 1990’erne har skattetrykket været svagt sti-
gende, hvilket ligeledes kan forklares med en stigning i de politisk besluttede 
ændringer i beskatningen samt ikke mindst den faldende rente, der har redu-
ceret den negative nettokapitalindkomst, og dermed øget beskatningen.  

De tre store skattereformer siden midten af 1980’erne har umiddelbart kun i 
begrænset omfang ændret indkomstskattetrykket for husholdningerne. Skat-
tereformernes adfærdsvirkning har derimod gennem reduktionen af rentefra-
dragets skatteværdi bidraget til at øge den private opsparing og reducere den 
negative nettokapitalindkomst. Herudover har øget indkomst af aktier og 
andre formueaktiver bidraget til højere provenu fra beskatningen af kapital-
afkast.

I afsnit 7.4 sammenlignes det danske skattetryk med skattetrykket i Sverige, 
Tyskland og Holland med vægt på at korrigere for en række tekniske og in-
stitutionelle forskelle landene imellem, som slører de reelle forskelle i skatte-
belastningen. Særligt det forhold at sociale bidrag har en varierende ’grad af 
skat’ samt varierende udbredelse mellem landene analyseres nærmere. Det er 
specielt på pensionsområdet, at udbredelsen af sociale bidrag er lavere i Dan-
mark end i udlandet. Det er samtidigt også på pensionsområdet, at der i 
andre lande er en omfattende individuel sammenhæng mellem størrelsen af 
betalinger og den senere ydelse. Korrigeres skattetrykket isoleret for de obli-
gatoriske pensionsbidrags ’grad af skat’ øges forskellen mellem skattetrykket i 
Danmark og udlandet.  

7.2. Skattetrykkets niveau og udvikling 
Det traditionelle mål for skattetrykkets niveau og udvikling – målt som sam-
lede skatter og afgifter i pct. af BNP – påvirkes af en række tekniske forhold, 
som ikke reelt udgør en del af skattebelastningen. Skattetryksmålet bør såle-
des renses herfor. Det gælder særligt den skattemæssige behandling af ind-
komstoverførsler, skattebetalinger fra den offentlige sektor til sig selv, beta-
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lingsforskydninger knyttet til pensionsopsparing og selskabsskat samt skat-
ternes fordeling på direkte og indirekte skatter. 

Formålet med korrektionerne er at få et mere retvisende billede af den fakti-
ske skattebelastning for personer og virksomheder. Skattetryksmålet bør såle-
des udtrykke personer og virksomheders samlede skattebetaling sat i forhold 
til deres samlede indkomster. 

Ud fra hensynet til at ligestille offentlige overførsler og private indkomster er 
en stor andel af de samlede overførsler i Danmark omfattet af skattepligt, og 
indgår dermed i skattetrykket. Imidlertid medfører beskatningen af hushold-
ningernes indkomstoverførsler en beskatning af indkomst, der ikke er inde-
holdt i de forskellige mål for nationalindkomsten, herunder BNP. Beskat-
ningen af indkomstoverførsler betyder derfor, at skattetrykket overvurderes. 
Fratrækkes skat af overførsler i de samlede skatter og afgifter, reduceres skat-
tetryksmålet i forhold til det traditionelle skattetryk med 4-5 pct.enheder af 
BNP, jf. tabel 7.1.

Det er almindeligt, at offentlige virksomheder betaler moms og afgifter ved 
køb af varer og tjenester fra andre offentlige virksomheder. Skatteindtægter 
fra offentlige virksomheder er snævert knyttet til de offentlige udgifter. En 
fjernelse af disse skatter, og en tilsvarende reduktion af de offentlige udgifter 
vil således typisk være af rent regnskabsmæssig karakter, og vil næppe have 
adfærds- eller fordelingsmæssige virkninger af nævneværdig betydning.  

Den offentlige sektors skattebetalinger bør derfor ikke medregnes, idet disse 
skatter ikke giver anledning til en skattebelastning for hverken personer eller 
virksomheder. Fratrækkes den offentlige sektors skattebetalinger, reduceres 
målet for skattetrykket med knap 2 pct.enheder. 

Opbygningen af en fondsbaseret privat pensionsformue gennem fradragsbe-
rettigede pensionsindbetalinger medfører en udskydelse af skattebetalingerne. 
Herved sker der en teknisk reduktion af det traditionelle skattetryk i perio-
der, hvor der sker en opbygning af pensionsformuer – og dermed udskudte 
skatter – og en teknisk forøgelse i perioder, hvor udbetalingerne overstiger 
indbetalingerne. En korrektion for udskudte skatter knyttet til pensionsop-
sparing øger skattetrykket med 1-1½ pct.enhed, jf. tabel 7.1. Korrektionen 
afspejler dermed, at pensionsformuerne fortsat er under opbygning.  

I modsætning til personskatter, som henføres til det år, hvor indkomsterne er 
optjent, henføres selskabsskatter til det år, hvor skatterne forfalder til beta-
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ling. Skattebetalingen er derfor korrigeret for forskellen mellem den registre-
rede selskabsskat i et nationalregnskabsår og selskabers slutskat i det tilsva-
rende indkomstår. Betalingsforskydningerne knyttet til selskabsbeskatningen 
har dog forholdsvis beskeden betydning for det traditionelle skattetryk, jf. 
tabel 7.1. 

Tilsammen bevirker disse fire korrektioner, at målet for den reelle skattebe-
lastning reduceres med omkring 4,5-5 pct.enheder.

Tabel 7.1. Skattetrykket korrigeret for tekniske forhold  
  Ændring 

82 87 92 97 02 82-
92

92-
02

 82-
02

 ----------------- Pct. ----------------  ----Pct.enheder ---- 
Det traditionelle skattetryk, pct. af 
BNP................................................. 42,9 49,9 47,3 49,8 48,2 4,4 0,9 5,3
Skat af overførsler ............................. -4,2 -4,0 -5,0 -5,1 -4,2 -0,8 0,8 0,0
Skat fra det offentlige til sig selv........ -1,8 -1,8 -1,8 -1,7 -1,9 0,0 -0,1 -0,1
Udskudt skat i tilknytn. til pensi-
onsopsparing .................................... 1,2 1,1 1,2 1,5 1,3 0,1 0,0 0,1
Betalingsforskydninger, selskabsskat.. 0,3 0,0 0,4 0,0 -0,2 0,1 -0,7 -0,6
Korrigeret skattetryk, pct. af BNP..... 38,4 45,2 42,2 44,5 43,2 3,7 1,0 4,7
Korrektion for afgifter i BNP1) .......... 6,3 8,6 6,2 7,6 7,5 -0,1 1,3 1,2
Korrigeret skattetryk, pct. af BFI....... 44,7 53,8 48,3 52,0 50,7 3,6 2,3 5,9
Korrektion for priv. nettorenteindt. 
og div. bet. fra udlandet (netto) ....... 0,4 -1,0 0,5 -0,4 0,6 0,1 0,0 0,2
Korrigeret skattetryk, pct. af BFI 
ekskl. priv. nettorenteindt. og div. 
bet. fra udl. (netto) .......................... 45,2 52,8 48,9 51,7 51,3 3,7 2,4 6,1

1) Korrektionen for afgifter foretages med udgangspunkt i det korrigerede skatte-
tryk i pct. af BNP. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

I modsat retning trækker en korrektion for, at afgifterne indgår i opgørelsen 
af BNP. Da afgifterne ikke udgør en del af indkomstgrundlaget for skatterne, 
vil det traditionelle skattetryk derfor undervurdere skattebelastningen. 

Den tekniske effekt af afgifterne på den målte skattebelastning kan renses ud 
ved i stedet at måle de korrigerede skatter i forhold til bruttofaktorindkom-
sten. Herved stiger den målte skattebelastning med omkring 6-8 pct.enheder, 
jf. figur 7.1. Korrektionen for afgifter i BNP er større i 2002 end i henholds-
vis 1982 og 1992, hvilket afspejler, at afgifternes andel af BNP har været sti-
gende.  
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At afgifter indgår i BNP, bevirker endvidere, at det traditionelle skattetryk er 
følsomt over for forskydninger mellem vægten af afgifter og andre skatter i 
den samlede skattebetaling. Disse forskydninger kan være resultatet af lov-
givning eller konjunkturer, hvor skift i forbrugskvoter og -sammensætning 
kan medføre forskydninger i afgifternes andel af den samlede skattebetaling.  

En given stigning i beskatningen vil således påvirke det traditionelle skatte-
tryk forskelligt afhængig af, om stigningen skyldes højere afgifter eller stig-
ninger i andre skatter. En provenuneutral skatteomlægning, der øger betyd-
ningen af afgifterne, vil således medføre en teknisk reduktion af skattetryk-
ket.

I skattetryksbrøken skal nævneren afspejle beskatningsgrundlaget – dvs. per-
soner og virksomheders indkomst, som pålægges skattebetalinger. Det er så-
ledes nødvendigt at korrigere for den private sektors nettorenteudgifter for at 
sikre, at de nettorenteudgifter, der beskattes, ligeledes indgår i skattegrundla-
get. Derimod skal der ikke korrigeres for den offentlige sektors nettorenter, 
da de netop ikke indgår i beskatningsgrundlaget1. Herudover skal der korri-
geres for nettobetalinger af erhvervsindkomster m.v. fra udlandet.   

Tilsammen medfører de seks korrektioner for tekniske forhold, at skattetryk-
ket forøges med 1½-3 pct.enheder. Skattebelastningen for personer og priva-
te virksomheder er således lidt højere end det traditionelle skattetryk udtryk-
ker, jf. figur 7.1.

Det korrigerede skattetryksmål afspejler mere præcist den faktiske skattebe-
lastning for personer og virksomheder, fordi der korrigeres for skat, som ikke 
betales af personer og virksomheder, fordi der korrigeres for indkomst, som 
ikke indgår i personer og virksomheders skattegrundlag og endelig fordi det 
sikres, at skatter henføres til det år, hvor indkomsten er optjent2.

1 Det er derfor misvisende at benytte en traditionel opgørelse af bruttonationalindkom-
sten ved beregning af skattetrykket, fordi der ved opgørelsen af BNI korrigeres både for 
private og offentlige nettorenter.  
2 Det korrigerede skattetryk er dog ikke nødvendigvis udtryk for en entydig korrekt op-
gørelse af den faktiske skattebyrde. Der er betydelig usikkerhed forbundet med at opgøre 
et sådant, herunder f.eks. hvorvidt der tages korrekt højde for alle betalingsforskydnin-
ger, afgrænsning af den offentlige sektors skattebetalinger og hvordan kapitalafkast be-
handles, om end disse yderligere forhold vurderes at være af begrænset omfang. Endelig 
kan det diskuteres, hvorvidt skattebelastningen bør måles ud fra et nettoindkomstbegreb. 
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Figur 7.1. Skattetrykkets udvikling frem til 2010 
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Anm.: Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i tabel 7.1. 
 BFI (p) er BFI fratrukket private nettorenteindtægter og diverse betalinger til ud-

landet (netto). Skøn frem til 2010 er baseret på den mellemfristede fremskriv-
ning, jf. kapitel 4. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Skattetrykket frem til 2010 
Skattestoppet indebærer, at ingen skat eller afgift må stige, uanset om den er 
fastsat i procentstørrelse eller i kronebeløb. Desuden lægges loft over den 
nominelle ejendomsværdiskat, mens den gennemsnitlige kommunale 
skatteprocent fra og med 2003 er forudsat uændret, jf. boks 7.1.

Nominalprincippet for stykafgifter og ejendomsværdiskat indebærer, at ind-
tægterne fra disse områder stiger mindre end BNP og de offentlige udgifter, 
som med de givne regler m.v. automatisk stiger, når lønninger og priser sti-
ger. Skattetrykket forventes frem til 2010 at falde med knap 1½ pct.enhed 
fra 48,2 pct. i 2002 til 46,8 pct. i 2010, jf. figur 7.1. Heraf vil skattestoppets 
fastfrysning af ejendomsværdiskat og punktafgifter i faste kronebeløb isoleret 
set reducere skatteindtægterne med ca. ¾ pct. af BNP i 2002-niveau frem til 
2010, jf. kapitel 4. 
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Boks 7.1. Skattestoppet 
Skattestoppet har afgørende betydning for tilrettelæggelsen af finans- og udgiftspolitik-
ken. Sammen med kravet om fastholdte, solide overskud på de offentlige finanser, fast-
lægger skattestoppet således rammerne for udgiftspolitikken. 

Skattestoppet består af følgende fem overordnede punkter: 

1. Ingen skat eller afgift må sættes op. 

2. Opkræves skatten eller afgiften med en procentsats, f.eks. momsen, bliver procentsat-
sen ikke sat op. 

3. Opkræves skatten eller afgiften med et kronebeløb pr. enhed, f.eks. benzin- og die-
selafgiften, sættes kronebeløbet ikke op. 

4. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette 
ske således, at merprovenuet ubeskåret anvendes til at sænke en anden skat eller af-
gift. Samme princip vil blive anvendt, hvis det af miljømæssige grunde er ønskeligt at 
indføre eller forhøje en miljøafgift. Såfremt Danmark bliver nødt til at sænke en skat 
eller afgift som følge af EU-beslutninger eller internationale aftaler, kan mindrepro-
venuet kompenseres gennem forhøjelser af andre skatter eller afgifter. Det forudsæt-
tes, at en sådan omlægning er provenuneutral. 

5. Der lægges et loft over det kronebeløb, som boligejerne betaler i ejendomsværdiskat. 
Værdistigninger på fast ejendom vil derfor ikke udløse yderligere ejendomsværdiskat. 

Skattestoppet omfatter også kommuner og amtskommuner. Det betyder, at de gennem-
snitlige kommunale indkomstskatteprocenter eller grundskyldspromiller ikke må stige 
over niveauet for 2002. Sker det, at skatten stiger i kommuner og amtskommuner, vil 
det blive modgået ved tilsvarende reduktioner af den statslige beskatning. 

Skattestoppet udelukker ikke, at det samlede skattetryk vil kunne stige eller 
falde i et givet år med uændrede regler. De årlige udsving i skattetrykket som 
følge af udsving i skatteindtægterne fra selskabsskatter, personskatter og sær-
ligt pensionsafkastskatterne kan være ganske betydelige. Det skyldes ændrin-
ger i skattegrundlagets sammensætning og har ikke noget at gøre med skatte-
stoppet. Også afgiftstrykket kan – til trods for fastfrysning af satserne på 
2002-niveau – stige i en periode, hvor f.eks. privatforbruget vokser kraftigere 
end BNP. Stigningen i skattetrykket i 2004 skyldes således, at pensionsaf-
kastskatten forventes at give et mere normalt afkast i modsætning til perio-
den 2001-03, hvor afkastet årligt har været under ½ mia.kr. 

Gennemsnitlig personskat  
Beskatningen af husholdningerne følger i store træk udviklingen i makroskat-
tetrykket. Måles personskatten i forhold til erhvervsindkomsten, er person-
skatterne steget med ca. 5¾ pct.enheder siden 1983 for 25-59-årige fuldtids-
beskæftigede. Personskatterne målt i forhold til erhvervsindkomsten er dog 
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ikke umiddelbart et godt mål, når personskatten skal sammenlignes over tid. 
Da nettokapitalindkomsten og de offentlige indkomstoverførsler indgår i 
skattegrundlaget, skal indkomsten korrigeres herfor, hvilket har afgørende 
betydning, eftersom særligt nettokapitalindkomsten har ændret sig betydeligt 
i perioden, jf. boks 7.2. Formålet er netop at vurdere beskatningen af ind-
komst i forhold til den samlede indkomsts størrelse (her benævnt bruttoind-
komst). Foretages disse korrektioner er den gennemsnitlige personskat, steget 
med 2¼ pct.enheder fra 1983 til 2002, jf. tabel 7.2.

Tabel 7.2. Gennemsnitlig personskat for 25-59 årige fuldtidsbeskæftigede 
 Ændring 
 1983 1992 2002 83-92 92-02 83-02

--- Pct. af indkomst --- ----- Pct.enheder ----- 
Personskat i pct. af erhvervsindk. .......  34,6 39,4 40,3 4,7 0,9 5,7
Indkomstkorr. for nettokapitalindk. ..  3,0 3,2 0,2 0,3 -3,0 -2,8
Indkomstkorr. for overførselsindk......  -0,4 -1,0 -1,0 -0,7 0,0 -0,6
Gennemsnitlig personskat ....................  37,2 41,6 39,5 4,3 -2,1 2,3
Bidrag fra effektiv moms og afgiftsbe-
lastning på indkomst efter skat ..........  12,8 13,0 15,4 0,3 2,3 2,6
Gennemsnitlig personskat inklusiv ef-
fektiv moms- og afgiftsbelastning.......  50,0 54,6 54,9 4,6 0,3 4,9

Anm.: De fuldt beskæftigede er defineret ved, at indkomsterstattende ydelser maksimalt 
udgør 10 pct. af den samlede indkomst. Den gennemsnitlige personskat er bereg-
net som samlede personskatter i forhold til bruttoindkomsten. De samlede per-
sonskatter er summen af indkomstskat til stat og kommune, kirkeskat, ejen-
domsværdiskat, arbejdsmarkedsbidrag og DMP/SP-bidrag. Bruttoindkomsten er 
summen af erhvervsindkomst, overførselsindkomst (såvel skattepligtig som ikke 
skattepligtig) og kapitalindkomst inklusive 4 pct. afkast af ejerbolig. Beregninger 
for 2002 er foretaget på baggrund af lovmodeldata fra 2000. 

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. 

Den gennemsnitlige personskat tager alene højde for, hvor meget af indkom-
sten, der betales i indkomstskatter. Når indkomsten forbruges, skal der end-
videre betales moms og afgifter. Formålet med at indregne den effektive 
moms- og afgiftsbelastning er at måle, hvor meget en forbruger ud af en kro-
nes forbrug netto kommer til at aflevere til det offentlige. På den ene side be-
tales moms og afgifter af forbruget, hvilket øger afgiftsbelastningen. På den 
anden side indeholder forbruget også udgifter til f.eks. bolig og offentlig 
transport som subsidieres, hvilket sænker den effektive moms- og afgiftsbe-
lastning. I 2002 udgør den effektive moms- og afgiftsbelastning 25½ pct. af 
forbruget, jf. appendiks 7.1 til dette kapitel.
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Boks 7.2. Den gennemsnitlige personskat og indkomstbegreber 
Stigningen i den gennemsnitlige personskat har reelt fundet sted fra 1983 til 1988, 
hvor provenuet fra beskatningen er steget med godt 4 pct.enheder, jf. figur a. Fra 1988 
til 1993 er skatten nogenlunde konstant og fra 1993 falder gennemsnitsskatten med 
godt 1 pct.enhed. Det markante fald i 1998 hænger sammen med skattereformen Ny
Kurs, hvor der ved indførelsen var forudsat et lavere personskattetryk fra 1998 og frem. 
Konjunktursituationen op gennem 1990’erne, herunder risikoen for overophedning af 
økonomien og forværring af betalingsbalancen, medførte dog et indgreb i form af Pin-
sepakken, der indførtes i 1999, og som medførte, at beskatningen i 1999 kom tilbage på 
niveauet for 1997.  

Udviklingen i den gennemsnitlige personbeskatning afhænger i særlig grad af, hvilket 
indkomstbegreb der benyttes, jf. figur a. Den gennemsnitlige personskat er steget fra 
1983 til 1988, hvorefter personskatten har været svagt faldende frem til 1998. Måles 
personskatten i pct. af erhvervsindkomst (BFI) eller i pct. af indkomsten tillagt positiv 
nettokapitalindkomst, har der derimod været tale om en stigning i skattebelastningen i 
hele perioden – om end aftagende fra 1988 og frem. Denne forskel skyldes, at den ne-
gative nettokapitalindkomst er faldet siden slutningen af 1980’erne, hvilket har øget be-
skatningsgrundlaget. Betragtes udviklingen i skatten – der jo indeholder skat af kapital-
indkomst – uden at indkomstbegrebet indeholder den faldende negative nettokapital-
indkomst, gives det indtryk, at skatten på erhvervsindkomst er steget siden slutningen 
af 1980’erne, hvilket ikke har været tilfældet, jf. senere. 

Hvis afkast af bolig ikke indeholdes i bruttoindkomstbegrebet, stiger skattetrykket med 
godt 2 pct.enheder, jf. figur b. Det har således betydning for niveauet for gennemsnits-
skatten, hvordan boligafkastet behandles.  

Figur a. Udvikling i den gennemsnitlige 
personskat for 25-59 årige fuldtidsbe-
skæftigede, 1983-2002 

Figur b. Udvikling i den gennemsnitlige 
personskat med og uden 4 pct. afkast af 
ejerbolig 1983-2002  
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Anm.:  Skat/BFI er de samlede skatter i pct. af erhvervsindkomsten. Skat/indkomst 
inkl. nki er samlede skatter i pct. af personlig indkomst tillagt positiv nettokapi-
talindkomst inkl. afkast af ejerbolig. Se endvidere anmærkning til tabel 7.2. 

Kilde:  Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. 
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Den gennemsnitlige personskat inklusive effektiv moms- og afgiftsbelastning 
er knap 55 pct. i 2002, sammenlignet med 50 pct. i 1983, jf. tabel 7.2, hvor-
af den effektive moms- og afgiftsbelastning bidrager med godt 2½ 
pct.enheder til stigningen i skattebelastningen.  

Afgifter adskiller sig fra indkomstskat i den forstand, at der er usikkerhed om 
den reelle størrelse af afgifterne målt i forhold til indkomsten. Eksempelvis er 
der for den effektive moms- og afgiftsbelastning forudsat, at der hverken op-
spares penge, som benyttes på et senere tidspunkt, hvor afgiftstrykket kan 
være lavere, eller at forbruget finder sted i udlandet, hvor afgiftstrykket kan 
være lavere. Afgiftstrykket har også betydning for vurderingen af incitamen-
terne til at arbejde. Selv om virkningen på incitamenterne måske er lidt min-
dre på grund af usikkerhed om den præcise afgiftsbelastning, bør afgifterne 
indgå i en vurdering af den faktiske skattebelastning og marginalskattebe-
tragtningerne.   

Den effektive moms- og afgiftsbelastning varierer ganske betydeligt i perio-
den  dels som følge af ændringer i moms- og afgiftssatser, dels som følge af 
udsving i privatforbruget, herunder særligt bilkøbet, jf. figur 7.2a. Stigningen 
fra 1993 til 1999 skyldes en kombination af politisk bestemte stigninger i af-
giftssatserne og øget privatforbrug, herunder øget bilkøb. Det betyder såle-
des, at hvor gennemsnitsskatten er faldet marginalt fra 1993 til i dag, så har 
den gennemsnitlige personskat inklusive effektiv moms- og afgiftsbelastning 
været svagt stigende, jf. figur 7.2b.

Figur 7.2a. Udvikling i effektiv moms- og 
afgiftsbelastning  

Figur 7.2b. Gennemsnitlig personskat og 
gennemsnitlig marginalskat inklusive ef-
fektiv moms- og afgiftsbelastning
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Anm.:  Opgørelse af den effektive moms- og afgiftsbelastning er vist i appendiks 7.1. 
Skatterne i figur 7.2b er beregnet for 25-59-årige fuldtidsbeskæftigede. Se endvi-
dere anmærkning til tabel 7.2. 

Kilde:  Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. 
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Inklusiv effektiv moms- og afgiftsbelastning udgør marginalskatten 64½ pct. 
i 2002. Den gennemsnitlige marginalskat er faldet med omkring 5,5 
pct.enheder siden 1993, men stigningen i den effektive moms- og afgiftsbe-
lastning bevirker, at reduktionen i marginalskatten inklusiv moms- og af-
giftsbelastningen kun er på 2½ pct.enheder.  

7.3. Dekomponering af udviklingen i skattetrykket 
Siden 1982 er skattetrykket målt i pct. af BNP steget 5,3 pct.enheder, jf. ta-
bel 7.3. I perioden 1982-87 voksede skattetrykket med 7 pct.enheder, pri-
mært som følge af stigende personskatter og stigende afgifter. I perioden 
1987-92 faldt skattetrykket noget blandt andet på grund af lavere indtægter 
fra moms- og forbrugsafgifter, men også selskabsskatten bidrog til et fald i 
skattetrykket. Stigningen i skattetrykket fra 1992 til 2002 kan primært hen-
føres til øgede indtægter fra grønne afgifter samt fra selskabsskatter. 

Tabel 7.3. Skattetrykkets fordeling på skattearter, 1982-2002 
 Ændring 

1982 1987 1992 1997 20021) 82-92 92-02 82-02 
-------------- Pct. af BNP --------------  ----- Pct.enheder ---- 

Personskatter2) .................... 23,2 25,4 26,0 26,4 25,8 2,8 -0,2 2,6 
Moms................................. 9,6 9,4 9,5 9,8 9,6 -0,2 0,1 -0,1 
Afgifter af varer................... 7,7 9,6 7,4 8,3 8,2 -0,3 0,7 0,5 
Heraf:         
- Energiafgifter.................... 1,5 2,5 1,6 1,9 2,3 0,2 0,7 0,9 
- Miljøafgifter ..................... 0,0 0,1 0,3 0,7 0,7 0,3 0,4 0,6 
- Bilafgifter m.v. ................. 1,6 2,1 1,5 2,1 1,7 -0,1 0,1 0,1 
- Øvrige afgifter .................. 4,7 5,0 4,0 3,7 3,5 -0,7 -0,4 -1,1 
Selskabsskat ........................ 1,1 2,2 1,6 2,6 3,0 0,4 1,4 1,9 
Realrenteaf-
gift/pensionsafkastskat ........ 0,0 1,5 1,3 1,1 0,0 1,3 -1,3 0,0 
Øvrige skatter3) ................... 1,2 1,8 1,5 1,6 1,6 0,3 0,1 0,4 
Skattetryk i pct. af BNP...... 42,9 49,9 47,3 49,8 48,2 4,4 0,9 5,3 

1) Skøn for 2002. For energi-, miljø-, og bilafgifter er data fra den seneste 
konjunkturvurdering anvendt til at beregne vækstrater for 2002 og derpå 
fremskrive 2001-værdier til 2002. 

2) Personskatter indeholder kildeskatter, AM-bidrag, ejendomsværdiskat, bo- og ga-
veafgift samt andre personskatter. 

3) Øvrige skatter indeholder bidrag til sociale ordninger. 
Kilde: Danmarks Statistik, Skatteministeriet og egne beregninger.

Stigningen i skattetrykket siden 1982 er en anelse større end det, som kan 
henføres til virkninger af den økonomiske politik, der isoleret har øget skat-
tetrykket med 5 pct.enheder siden 1982, jf. tabel 7.4. Strukturelle forhold 
har bidraget med en stigning på 0,5 pct.enheder, mens tekniske og øvrige 
forhold har reduceret skattetrykket med 0,1 pct.enhed.
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Tabel 7.4. Bidrag til ændring i skattetrykket, 1982 til 2002  
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--------------------------------Pct.enheder af BNP-------------------------------- 
Øk. politik1) .............. 0,8 2,7 2,6 -1,5 -0,3 -0,6 0,4 1,2 0,4 -0,6 4,3 0,7 5,0
Heraf:                           
Personskat m.v

2)
........ -0,1 1,3 1,3 -0,2 0,2 -0,6 -0,5 -0,2 0,1 -0,9 2,4 -2,0 0,4

Kommuneskatter ...... 1,1 0,0 0,6 0,0 0,3 0,1 0,4 0,5 0,2 0,2 1,9 1,4 3,3
Afgifter3) ................... -0,3 0,8 0,7 -0,8 -0,7 0,0 0,5 0,9 0,3 0,1 -0,3 1,8 1,5
Selskabsskatter .......... 0,0 0,5 0,0 -0,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,0 -0,3 -0,3
Ejendomsskatter4) ...... 0,2 0,1 0,0 -0,1 0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 -0,2 0,1
Strukturel. effekter .... 0,3 -0,3 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 -0,4 0,0 -0,1 0,3 0,2 0,5
Heraf:                           
Strukturledighed ....... 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,4 -0,2 -0,1 0,4 -1,0 -0,6
Personlig nettokapi-
talindkomst 5) ............ 0,3 -0,3 -0,1 0,2 0,0 0,8 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 1,3 1,4
Lign.m. fradrag6) ....... 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,2 -0,1 -0,3
Tekniske forhold....... 2,1 0,8 -1,3 -2,3 0,6 2,5 -0,4 -0,6 -1,7 0,1 -0,1 0,0 -0,1
Heraf:                           
Konj. i overførsler ..... -0,1 -0,4 0,6 0,3 0,1 0,3 0,1 -0,4 -0,2 -0,1 0,4 -0,1 0,3
Bruttoficering og 
nettoficering7)............ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3
Ændr. i afg. belagt 
privatforbrug............. 0,0 0,8 -0,2 -1,1 0,0 0,2 0,8 0,5 -0,2 -0,5 -0,5 0,8 0,3
Afgiftsændr. effekt 
på BNP

8)
................... 0,2 -0,9 -0,2 0,9 0,4 -0,1 -0,7 -0,7 0,0 0,2 0,4 -1,3 -0,9

Ejendomsværdier ...... -0,1 0,2 0,1 -0,3 -0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,3 0,3 0,0
Realrenteafgift/ 
Pensionsafkastskat..... 0,6 0,5 0,5 -0,4 0,1 0,2 -0,2 -0,4 -0,2 -0,7 1,3 -1,3 0,0
Selskabsskattebasen ... 1,3 0,1 -1,0 -0,2 0,1 0,5 0,3 0,5 -0,2 0,7 0,5 1,7 2,2
Residual.................... 0,2 0,4 -1,0 -1,6 0,1 0,4 -0,2 -0,1 -0,9 0,4 -1,9 -0,5 -2,3
Ændr. i skattetryk ..... 3,2 3,2 1,2 -3,5 0,3 2,5 0,0 0,2 -1,3 -0,6 4,4 0,9 5,3

1) Ændringer i skattesatser samt diskretionære ændringer i skattegrundlag. 
2) Ekskl. kommuneskatter. 
3) Inkl. effekten af at stykafgifter ikke automatisk inflationsreguleres (fiscal drag). 

Isoleret reducerer fiscal drag skattetrykket med 3,6 pct.enheder i perioden 1982-
02. Stigningen i det samlede bidrag afspejler, at afgifterne er øget mere end pri-
serne. Beregningerne indeholder endvidere effekten af indførelse og ændring i 
AMBI og lønsumsafgift.  

4) Ændringer i skattesatsen for de pågældende skatter. Denne metode afviger fra 
den traditionelle opgørelse ved beregning af finanseffekten, hvor effekten fra 
ejendomsskatter er målt som en mervækst i forhold til BNP-væksten. 

5) Ændret skattegrundlag for beskatning af husholdningernes nettokapitalindkomst. 
6) Ændret fradragsgrundlag. 
7) Nettoficering henviser til det forhold, at indfasningen af arbejdsmarkedsbidraget 

reducerede de skattepligtige overførsler, svarende til en nettoficering. 
8) Effekten af indirekte skatter på størrelsen af BNP. En ændring i de indirekte  

skatter får således kun ca. halv effekt på skattetrykket, fordi BNP tilsvarende 
ændres.  

Kilde: Danmarks Statistik, Skatteministeriet og egne beregninger. 



Kapitel 7 – Skattetryk og skattebelastning 

Finansredegørelse 2002  November 2002 247
 

For perioden 1982-02 har de statslige personskatter bidraget med en stigning 
på 0,4 pct.enheder, mens bidraget fra afgifter og ejendomsskatter tilsammen 
er 1,6 pct.enheder. Selskabsskatten har trukket i den modsatte retning og re-
duceret skattetrykket med 0,3 pct.enheder, hvilket skyldes den generelle ned-
sættelse af selskabsskattesatsen fra 40 pct. i 1982 til 30 pct. i 2002. 

Det væsentligste bidrag fra økonomisk politik stammer fra de stigende 
kommunale personskattesatser, som har forøget skattetrykket med 3,3 
pct.enheder. Det afspejler, at kommune- og amtsskattesatserne sammenlagt 
er steget med mere end 7½ pct.enheder siden 1982 – fra knap 25 pct. til 
32,6 pct. Stigningen i de kommunale skattesatser afspejler ikke alene 
lokalpolitiske beslutninger. Ud af den samlede stigning i de kommunale 
skattesatser fra 1992 til 2002 på 3,2 pct.enheder, er knap halvdelen 
indeholdt som forudsætning i aftaler med KL og Amtsrådsforeningen. 

Fra 1982 til 1992 forøgede den økonomiske politik skattetrykket med om-
kring 4¼ pct.enheder, hvilket primært var en følge af en stigning i de statsli-
ge personskatter samt i kommuneskatterne. Derimod bidrog afgiftspolitik-
ken med et fald på knap ¼ pct.enhed. Det afspejler, at den manglende in-
deksering af stykafgifterne mere end opvejede de diskretionære ændringer af 
afgiftssatserne. Endelig bidrog ejendomsbeskatningen med en stigning i skat-
tetrykket på omkring 0,3 pct.enhed. Stigningen i skatterne som følge af den 
økonomiske politik fra 1982 til 1987 skal primært ses i lyset af de økonomi-
ske balanceproblemer på daværende tidspunkt, herunder særligt det meget 
store underskud på de offentlige finanser i 1982. 

Fra 1992 til 2002 forøgede den økonomiske politik skattetrykket med 0,7 
pct.enheder, hvilket netto kan henføres til stigningen i kommuneskatter. 
Faldet i de statslige personskatter sænkede skattetrykket med 2 pct.enheder, 
mens afgiftspolitikken forøgede skattetrykket med 1,8 pct.enheder, hvilket 
afspejler omlægningen fra indkomstskatter til grønne afgifter ved periodens 
to skattereformer i 1994 og 1999. Ved begge reformer blev nye afgifter ind-
ført og eksisterende afgifter blev forhøjet med det formål at finansiere lettel-
ser i indkomstskatten samt at tilskynde til mere miljøbevidst adfærd.  

Ejendomsskatterne er reduceret med 0,2 pct.enheder i 1992-02. Faldet skyl-
des primært reduktion i lejeværdisatsen i 1994. Omvendt stiger ejendoms-
skatterne fra og med indførelsen af Pinsepakken i takt med, at folk køber ny 
bolig og dermed overgår til 1 pct. ejendomsværdiskat. For at få et dækkende 
billede af beskatningen af boligejere, skal reduktionen i ejendomsskatterne 
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dog ses i sammenhæng med de politisk bestemte reduktioner i skatteværdien 
af rentefradraget, jf. senere. 

Skattetrykket er påvirket af en række strukturelle forhold, der har forøget 
skattetrykket siden 1982. I perioden 1982-92 var stigningen primært en føl-
ge af den højere strukturledighed, der øgede skattetrykket med ½ pct.enhed. 
Siden 1992 har strukturelle forhold hævet skattetrykket med omkring 0,2 
pct.enheder. Dette bidrag dækker over, at den skattetryksdæmpende effekt af 
den faldende strukturledighed (som reducerede skattetrykket med 1 pct. en-
hed), samt reduktion i størrelsen af de ligningsmæssige fradrag, blev mere 
end opvejet af den skattetryksforøgende effekt af mindre negativ personlig 
nettokapitalindkomst (der forøgede trykket med 1,3 pct.enheder). Den per-
sonlige negative nettokapitalindkomsts andel af BNP er således næsten halve-
ret siden 1992, jf. senere omtale. 

En række tekniske forhold har dæmpet væksten i skattetrykket siden 1982 
med omkring 0,1 pct.enheder.  

Faldet i afgiftsbelagt forbrug sænkede skattetrykket med ½ pct.enhed i 1982-
92. Effekterne af lavkonjunkturen fra 1987 – med et fald i det afgiftsbelagte 
forbrugs andel af BNP – mere end opvejede effekterne af højkonjunkturen 
fra 1982 til 1986, jf. senere omtale af afgiftstrykket. I 1992-02 har udviklin-
gen i afgiftsbelagt forbrug omvendt ført til stigende skattetryk.  

Eftersom indirekte skatter indgår i BNP vil ændringer i afgiftsprovenuet som 
følge af ændringer i afgiftssatser og forbrug påvirke størrelsen af BNP. Det 
medfører, at effekten på skattetrykket af provenuændringer reduceres3. Sam-
let har stigningen i skattetrykket som følge af politikændringer og ændringer 
i forbruget umiddelbart øget skattetrykket med 1,8 pct.enheder fra 1982 til 
2002. Da BNP tilsvarende stiger med 1,8 pct. enheder, skal der således tages 
højde for en teknisk reduktion af skattetrykket på 0,9 pct.enheder i perioden 
1982-02, jf. tabel 7.4.  

Lavkonjunkturen fra 1987 var præget af faldende ejendomsværdier, hvilket 
mere end opvejede den skattetryksforøgende effekt af de stigende ejendoms-
værdier under højkonjunkturen 1982-86 og medførte et konjunkturbetinget 
fald i skattetrykket på 0,4 pct.enheder.  

3 En provenustigning som følge af en afgiftsændring på 1 pct.enhed får ligeledes BNP til 
at stige med 1 pct.enhed, og med et skattetryk på omkring 50 pct. vil skattetrykket i pct. 
af BNP således alene stige med 0,5 pct.enheder. 
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I modsat retning trak realrenteafgiften, som øgede skattetrykket med 1,3 
pct.enheder i perioden 1982-92. Provenuet fra realrenteafgiften/pensions-
afkastskatten er dog faldet siden 1992 som følge af det faldende reale rente-
niveau – i 2001 og 2002 er pensionsafkastet således historisk lavt. Dette har 
bidraget til et fald i skattetrykket på godt 1,3 pct.enheder fra 1992 til 2002. 
Omvendt har provenu fra beskatningen af selskaber – ud over de politisk be-
tingede ændringer i selskabsskattesatsen – øget skattetrykket med 1,7 
pct.enheder i perioden, hvilket til dels skyldes øget provenu fra beskatning af 
eksempelvis den finansielle sektor samt de kulbrinteskattepligtige selskaber. 

Under højkonjunkturen 1982-86 bidrog skattebetalingen af overførsler med 
et teknisk betinget fald i det samlede skattetryk på ½ pct.enhed, jf. tabel 7.4.  
I den efterfølgende lavkonjunktur 1987-92 var bidraget en stigning i skatte-
trykket på omkring 1 pct.enhed. 

Bruttoficeringen af kontanthjælp og sociale pensioner i 1994 bidrog til at øge 
beskatningen af overførselsmodtagere og medførte dermed en teknisk stig-
ning i skattetrykket. I modsat retning trækker indfasningen af arbejdsmar-
kedsbidraget i 1994-98. Da overførselsmodtagere ikke betaler arbejdsmar-
kedsbidrag medførte indførelsen af arbejdsmarkedsbidraget en lavere satsre-
gulering af overførsler og dermed en delvis nettoficering af overførselsind-
komster. Brutto- og nettoficeringen bevirkede tilsammen en teknisk stigning 
i skattetrykket på 0,3 pct.enheder fra 1992 til 2002. 

Bidragene fra økonomisk politik, strukturelle- og tekniske forhold bidrager 
med en lidt for høj stigning til forklaring af det faktiske skattetryk, hvilket af-
spejler sig i et negativt residual, jf. tabel 7.4. Et sådant residual beregnes pri-
mært for perioden 1986-90. Årsagerne hertil kan ikke umiddelbart dekom-
poneres, men kan blandt andet skyldes en substitution fra højere til lavere 
beskattede aktiviteter. 

Konjunkturpåvirkning af skattetrykket 
Konjunkturerne påvirker skattetrykket i både op- og nedadgående retning. 
Eksempelvis stiger det højt beskattede bilkøb og til dels øvrige forbrugsafgif-
ter, selskabsskat og pensionsafkastskat i en højkonjunktur mere end 
produktionen og bidrager således til øget skattetryk. Herudover kommer 
effekten af progressionen i skattesystemet, der, som følge af forsinkelse i 
reguleringen af progressionsgrænserne, i de første år af en højkonjunktur vil 
bidrage til stigende skattetryk. 
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I modsat retning trækker den skattetryksdæmpende effekt af færre på ind-
komstoverførsel. En konjunkturopgang, der medfører stigende beskæftigelse 
og fald i antallet af overførselsmodtagere, vil ikke medføre samme vækst i 
skattegrundlaget som i produktionen. Væksten i skattegrundlaget udgør ale-
ne forskellen mellem indkomsten som overførselsmodtager og indkomsten 
som beskæftiget. Dette forhold trækker i retning af et faldende skattetryk 
under en højkonjunktur, og omvendt i en lavkonjunktur, jf. boks 7.3.

Boks 7.3. Eksempel på konjunkturernes indvirkning på skattetrykket  
I eksemplet vises med udgangspunkt i beskatningen af overførsler en stiliseret opgørelse 
af skattegrundlaget og skattebetalingen i normalsituationen og i en højkonjunktur. Be-
skatningen af overførsler bevirker, at konjunkturfremgangen øger produktionen (BNP) 
relativt mere end beskatningsgrundlaget, hvorved skattetrykket falder, jf. tabel a.

Tabel a. Belastning af skat på overførsler i højkonjunktur
 Normalsi-

tuation 
Højkon-
junktur 

Difference 

1.BFI ............................................................  86 88 2 
2.Afgifter ......................................................  14 14 0 
3.=1+2: BNP ................................................  100 102 2 
4.Overførsler.................................................  14 13 -1 
5.=1+4: Grundlag for direkte skatter .............  100 101 1 
6.Gnst. direkte skattesats...............................  36 pct. 36 pct. 0 pct. 
7.=5*6: Direkte skatter..................................  36,0 36,4 0,4 
8.=2+7: Skatter og afgifter i alt ......................  50,0 50,4 0,4 
9.=8/3: Skattetryk .........................................  50,0 pct. 49,4 pct. -0,6 pct. 

Beregning på ADAM af et eksogent stød til økonomien giver ikke noget entydigt resul-
tat på skattetrykket, jf. tabel b. Skattetrykket stiger i de første 2 år efter det ekspansive 
stød til økonomien, men falder derefter til et niveau under udgangssituationen. 

Tabel b. Skattetryk i højkonjunktur
1 år 2 år 3 år 5 år 10 år 15 år 

Forskel i skattetryk......................  0,05 0,03 -0,05 -0,14 -0,08 -0,04
Heraf:
Forskel i personskattetryk............  -0,20 -0,14 -0,10 -0,04 0,01 0,00
Forskel i afgiftsskattetryk.............  0,07 -0,01 -0,08 -0,07 0,00 -0,01
Forskel i selskabsskattetryk ..........  0,42 0,32 0,17 -0,12 -0,14 -0,04
Forskel i andre skatter .................  -0,24 -0,13 -0,04 0,09 0,06 0,01

Anm.: Stødet til økonomien er foretaget i form af en stigning i privatforbrug og eks-
port, svarende til en mervækst i BNP på 2 pct. alene i udgangsåret, hvorefter 
vækstraterne er uændrede. Der er således tale om et niveauskifte i BNP.  Ekspe-
rimentet er foretaget med eksogen rente og løn.   

Kilde: Egne beregninger.
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Det er ikke umiddelbart entydigt hvilken effekt, der vejer tungest. Beregnin-
ger på ADAM viser, at skattetrykket stiger initialt, hvor det efter 3 år falder 
til et niveau under udgangssituationen, jf. boks 7.3. Personskatterne falder 
initialt som forventet, men modsvares af stigende afgifter. De konjunkturbe-
tingede ændringer i skattetrykket er under alle omstændigheder relativt små i 
forhold til de faktiske ændringer i skattetrykket i højkonjunkturperioderne 
1982-86 og 1993-98. Forklaringen på stigende skattetryk kan således ikke 
findes i konjunkturudviklingen, men skal i højere grad findes i den førte 
økonomiske politik, jf. tabel 7.4. 

Afgifternes indvirkning på skattetrykket 
Moms og afgifter har – set over hele perioden fra 1982 til 2002 – bidraget 
med en stigning i skattetrykket på 0,4 pct.enheder. Indførelse og stigning i 
afgifterne i perioden 1985-88 samt i forbindelse med skattereformerne Ny 
Kurs fra 1993 og Pinsepakken fra 1998 har bidraget til en stigning i moms og 
afgiftssatser med 1,5 pct.enheder. I perioden 1982-92 skete der et fald i for-
bruget af afgiftsbelagte varer primært i form af reduktion i momsbelagt for-
brug, hvilket reducerede skattetrykket med 0,5 pct.enheder. I perioden 
1992-02 har forbruget af afgiftsbelagte varer modsat været svagt stigende til 
trods for en markant stigning i afgiftssatserne, særligt i punktafgifterne, jf. 
boks 7.4.

Husholdningernes nettokapitalindkomst 
Ved både 1987, 1994 og 1999 skattereformerne har en målsætning været at 
tilpasse rentefradragets størrelse til de omkringliggende lande og reducere til-
skyndelsen til låntagning. Herudover bidrog reduktionen af rentefradragets 
skatteværdi til finansiering af personskattenedsættelser.  

Den deraf følgende adfærdsændring, i form af højere opsparing, har bidraget 
til at styrke samfundsøkonomien og til at reducere renten. Den effektive ob-
ligationsrente er faldet med ca. 15 pct.enheder siden 1982, jf. figur 7.3a.
Rentefaldet bidrog sammen med de forbedrede konjunkturer til at øge hus-
priserne fra 1993. Herudover blev mulighederne for at konvertere realkredit-
lån forbedret, hvilket blev yderligere attraktivt på grund af den faldende ren-
te.

Samlet bidrog den større opsparing og den lavere rente – herunder bedre 
konverteringsmuligheder – til, at den negative personlige nettokapitalind-
komsts andel af BNP blev næsten halveret i perioden 1992-2002, jf. figur 
7.3b.
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Boks 7.4. Afgiftstrykket 
Den førte økonomiske politik har bidraget til det stigende afgiftstryk. Særligt i 1982-88 og med 
skattereformerne Ny Kurs og Pinsepakken, hvor der blev indført flere grønne afgifter, herunder 
opjustering af eksisterende punktafgifter særligt på energi, har bidraget til øget skattetryk. I enkel-
te tilfælde er der foretaget deciderede nedsættelser af punktafgifter. Dette er primært sket i perio-
den 1987-92 blandt andet med henblik på at opnå lavere grænsehandel. I 1988 indførtes et ar-
bejdsmarkedsbidrag af private virksomheders momsgrundlag (AMBI). AMBI’en blev dog relativt 
hurtigt afskaffet igen i 1992, hvor den modsvaredes af en stigning i momssatsen fra 22 pct. til 25 
pct.

Det faktiske forbrug af afgiftsbelagte varer har tilsvarende bidraget til ændringer i skattetrykket. 
Specielt bilkøbet har via skatteindtægterne fra registreringsafgiften bidraget til udsving i skatte-
trykket. Bilkøbet var medvirkende til at hæve skattetrykket under højkonjunkturen fra 1982 til 
1986, da bilkøbet næsten blev fordoblet. I den efterfølgende lavkonjunktur faldt bilkøbet tilbage 
til niveauet fra 1982 og blev således halveret, hvilket var medvirkende til at dæmpe skattetrykket 
under lavkonjunkturen fra 1987. Bilkøbet steg igen frem til 1997/98, hvor niveauet fra 1986 (i 
faste priser) blev nået. Siden da er bilforbruget igen næsten halveret frem til 2001.  

Tabel a. Bidrag til ændring i skattetrykket fra moms- og afgiftstrykket
 82-

84
84-
86

86-
88

88-
90

90-
92

92-
94

94-
96

96-
98

98-
00

00-
02

82-
92

92-
02

82-
02

------------------------------------ Pct.enheder af BNP -------------------------------------------- 
Ændr. i moms- 
og afgiftstryk

1)
..... 0,4 1,5 -0,4 -1,6 -0,4 0,7 0,3 1,0 -1,2 0,2 -0,4 0,8 0,4

Politik2) .............. -0,3 0,8 0,7 -0,8 -0,7 0,0 0,5 0,9 0,3 0,1 -0,3 1,8 1,5
heraf : 
Momssatsen ........ 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
Punktafg.satser3)... -0,7 0,7 0,0 -0,8 -0,7 -0,2 0,3 0,7 0,3 0,2 -1,6 1,3 -0,3
Registreringsafg. .. 0,3 0,1 -0,3 -0,1 -0,1 0,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Øvrige afgifter ..... 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 -0,2 0,4 0,4 0,8
Forbrug4) ............. 0,0 0,8 -0,2 -1,1 0,0 0,2 0,8 0,5 -0,2 -0,5 -0,5 0,8 0,3
heraf: 
Momsbel. varer ... -0,1 0,1 -0,3 -0,5 -0,3 0,1 0,1 0,1 -0,3 0,0 -1,2 0,1 -1,1
Punktafg. varer.... -0,3 0,2 0,2 -0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 -0,3 0,0 0,1 0,0
Bilkøb................. 0,4 0,5 -0,2 -0,3 0,0 -0,1 0,5 0,2 0,0 -0,3 0,5 0,3 0,8
Øvrigt forbrug..... 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4
Afgiftsændr. ef-
fekt på BNP5)....... 0,2 -0,9 -0,2 0,9 0,4 -0,1 -0,7 -0,7 0,0 0,2 0,4 -1,3 -0,9
Residual .............. 0,6 0,7 -0,6 -0,6 -0,1 0,5 -0,4 0,3 -1,3 0,4 -0,1 -0,4 -0,5

1) Svarer til summen af ”Moms” og ”Afgifter af varer” i tabel 7.3. 
2) Politisk bestemte ændringer, svarer til ”Afgifter” fra tabel 7.4.  
3) Inklusiv effekten af fiscal drag.  
4) Svarer til ”Ændr. i afg. belagt privatforbr.” fra tabel 7.4. 
5) Svarer til ”Afgiftsændr. effekt på BNP” fra tabel 7.4. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 



Kapitel 7 – Skattetryk og skattebelastning 

Finansredegørelse 2002  November 2002 253
 

Figur 7.3a. Rente og huspriser Figur 7.3b. Personlig nettokapitalind-
komst
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Kilde: ADAM, Danmarks Statistik og egne beregninger.

Provenuet fra personlig nettokapitalindkomst har som følge heraf bidraget til 
en stigning i skattetrykket på 2,6 pct.enheder. Heraf skyldes 1,2 pct.enheder 
lavere skatteværdi af rentefradraget, mens 1,4 pct.enheder kan tilskrives fald i 
den negative personlige nettokapitalindkomst, jf. tabel 7.5.

Tabel 7.5. Bidrag til ændring i skattetrykket fra personlig nettokapitalind-
komst 
 82-
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86
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92-
94

94-
96

96-
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98-
00

00-
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82-
92

92-
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82-
02

--------------------------------- Pct.enheder af BNP --------------------------------
Bidrag i alt............. 0,1 -0,3 0,6 0,2 0,0 0,9 0,4 0,1 0,5 0,1 0,6 2,0 2,6
Heraf:              
- Politik1)................ -0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 0,1 0,5 0,7 1,2
- Skattegrundlag2) ... 0,3 -0,3 -0,1 0,2 0,0 0,8 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 1,3 1,4

Anm.: Den skattepligtige indkomst blev ikke opdelt på bidrag fra personlig indkomst og 
personlig kapitalindkomst før med skattereformen fra 1987. Opgørelsen af per-
sonlig kapitalindkomst for 1982-1986 er således baseret på fordelingen af kapital-
indkomst mellem personlig kapitalindkomst og virksomhedskapitalindkomst for 
1987. Beregning af skatteværdien af personlig nettokapital er foretaget under for-
udsætning af, at kapitalindkomsten er marginal indkomst, og dermed ikke mod-
svaret af personfradrag eller bundfradrag. Afvigelser mellem bidrag i alt og sum af 
enkeltkomponenter skyldes dekomponeringsresidual. 

1) Effekten af ændrede beskatningsregler. 
2) Effekten af ændring i den personlige nettokapitalindkomst. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

Ændringerne i kapitalindkomstbeskatningen har tilsvarende afgørende be-
tydning for udviklingen i husholdningernes skattetryk. Det gennemsnitlige 
personskattetryk – målt som samlede personskatter i procent af bruttoind-
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komsten – er nogenlunde uændret fra 1987 til i dag. Men renteudviklingen, 
herunder reduktionen af rentefradragets skatteværdi, har haft afgørende be-
tydning for sammensætningen af personskatten.  

Beskatningen af nettokapitalindkomst har således isoleret set bidraget med 
en stigning i personskatten på 3,6 pct.enheder for de 25-59-årige fuldtidsbe-
skæftigede, jf. tabel 7.6. En dekomponering af bidrag fra nettokapitalind-
komsten viser, at faldet i den negative nettokapitalindkomst isoleret set bi-
drager med en stigning i det gennemsnitlige personskattestryk på 2,1 
pct.enheder, hvor den lavere skatteværdi af rentefradraget bidrager med en 
stigning på 1,5 pct.enheder. Ligeledes har beskatningen af øvrig kapitalind-
komst været stigende. Fra 1992 og frem er skatten af øvrig kapitalindkomst 
steget med 0,4 pct.enheder.

I modsat retning trækker lavere skat af indkomst samt lavere skat af lejevær-
di/ejendomsværdiskat med tilsammen 4,4 pct.enheder. Samlet er den gen-
nemsnitlige personskat faldet med 0,5 pct.enheder.

Tabel 7.6. Ændring i personskat fordelt på skattebaser, 1987 til 2002 
Ændring i gennemsnitlig personskat sfa.: 87-92 92-97 97-02 87-02 
 --------------Pct.enheder ------------- 
Gennemsnitlig personskat .......................... 1,6 -1,2 -0,8 -0,5 
Bidrag fra:     
Personlig indkomst..................................... 1,9 -3,6 -2,5 -4,1 
Lejeværdi /ejendomsværdiskat .................... -0,3 -0,4 0,4 -0,3 
Nettokapitalindkomst ................................ 0,1 2,4 1,2 3,6 
-    heraf ændr. i nettokapitalindkomsten .... 0,0 1,8 0,3 2,1 
-    heraf ændr. i beskatningsregler .............. 0,1 0,6 0,8 1,5 
Øvrig kapitalindkomst1) .............................. - 0,3 0,1 0,42)

   

Anm.: Beregningerne er foretaget for 25-59-årige fuldtidsbeskæftigede. Dekomponerin-
gen er foretaget ved at fordele de personlige indkomstskatter på den del, der på-
hviler lejeværdi, nettokapitalindkomst, øvrig kapitalindkomst og den personlige 
indkomst. Opdelingen af skatterne følger princippet for hver enkelt skattetype og 
de skattemæssige regler i de betragtede år. Metoden svarer til den, der anvendes i 
Fordeling og Incitamenter, juni 2002. Se endvidere anmærkning til tabel 7.2. 

1) Øvrig kapitalindkomst består af dansk og udenlandsk aktie- og udbytteindkomst 
samt formueindkomst (frem til 1996). Pga. vanskeligheder med at afgrænse be-
skatningen af kapitalindkomsten, er øvrig kapitalindkomst ikke opgjort for peri-
oden før 1992. 

2) Ændring i perioden 1992-02.  
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. 
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Den mindre negative beskatning fra nettokapitalindkomst har fundet sted fra 
slutningen af 1980’erne og frem til midten af 1990’erne, med særlig stor 
virkning fra 1993 til 1994, jf. figur 7.4.

Figur 7.4. Udviklingen i skat af nettokapitalindkomst  
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Anm.: Figuren indeholder ikke øvrig kapitalindkomst. Se endvidere anmærkning til ta-
bel 7.6 og tabel 7.2. 

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 3,3 pct. af befolkningen. 

Med udgangspunkt i familietypeberegninger er det muligt yderligere at de-
komponere udviklingen i nettokapitalindkomsten på effekten fra renteudvik-
lingen og boligprisudviklingen. Boks 7.5 viser et eksempel på, hvordan de 
store ændringer som følge af de 3 skattereformer, samt renteniveau og hus-
priser har påvirket indkomstskatten for en specifik familie i ejerbolig fra 
1986 til i dag. Familietypeberegningerne anskueliggør det forløb, som de fle-
ste boligejere har oplevet de seneste 15 år. Skattebetalingerne er stort set 
uændrede gennem hele perioden, men den disponible indkomst er dog for-
bedret markant, netop fordi renten og dermed renteudgifterne er faldet. Her-
til kommer en betydelig kapitalgevinst som følge af prisstigningen på ejerbo-
liger.
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Boks 7.5. Skat-, rente- og boligprisernes virkning på skattetrykket 
Ændringerne i renteniveau, huspriser og kapitalindkomstbeskatningen har medført be-
tydelige ændringer i skattebetalingen for familier i ejerbolig. Tabel a nedenfor viser, 
hvordan skattetrykket – målt som skatter i pct. af bruttoindkomsten – er ændret fra 
1986 til 2002 fordelt på bidrag fra indkomstskatter, ejerboligbeskatning, boligprisud-
viklingen samt renteudviklingen. Bruttoindkomsten er summen af erhvervsindkomst, 
overførselsindkomst og nettokapitalindkomst analog til beregningerne af skattetrykket 
for de 25-59-årige, jf. tabel 7.2.  

Beregningerne er lavet med udgangspunkt i en familietype, bestående af 2 LO-arbejdere 
med børn. Beregningerne viser således den økonomiske situation for familietyper med 
bestemte kendetegn vedrørende beskæftigelse, løn, bolig o.l. Det er således ikke bestem-
te familier, der følges over tid, men familier, som er i en sammenlignelig situation på 
forskellige tidspunkter. Familien i det pågældende eksempel bor således i samme type 
bolig, men boligen er købt på forskellige tidspunkter. Familierne har således betalt af 
på lånet i lige mange år, men til forskellige renteomkostninger afhængig af renteniveau 
og boligens pris på købstidspunktet. Der er derfor et nogenlunde konstant forhold mel-
lem gæld og boligværdi. 

Tabel a. Ændring i den gennemsnitlige personskat for en LO-parfamilie i ejerbolig
Ændring i det gennemsnitlige skattetryk sfa.: 1986-1992 1992-2002 1986-2002 

 ------------------ Pct.enheder -----------------
1. Indkomstskat......................................................... -3,9 -7,2 -11,2 
2. Ejerboligbeskatning ved given boligværdi ............... 0,6 1,5 2,1 
    -  heraf lejeværdi/ejendomsværdiskat ...................... -0,4 -0,7 -1,1 
    -  heraf skatteværdi af rentefradrag ......................... 1,0 2,2 3,2 
3. Effekt af ændret boligværdi .................................... 1,0 -2,4 -1,3 
    -  heraf effekt på lejeværdi ...................................... -0,4 0,6 0,3 
    -  heraf effekt på rentefradrag ................................. 1,4 -3,0 -1,6 
4. Renteudgifternes effekt på rentefradrag .................. 3,7 5,8 9,5 
5. Skattetryk (1+2+3+4)............................................. 1,5 -2,3 -0,9 
6. Rentebetalinger ..................................................... -7,4 -5,2 -12,6 
7. Samlet effekt af skatter og rentebetalinger (5+6)..... -5,9 -7,6 -13,5 

Anm.: Skattetrykket er beregnet som den samlede skat i procent af bruttoindkomsten. 
Rentebetalingerne er beregnet som de samlede renteudgifter ligeledes i pct. af 
bruttoindkomsten. Familietypeberegningerne inddrager kun forhold der vedrø-
rer den enkelte familietype. Fordelen herved er, at det giver mulighed for – som 
i nærværende eksempel – præcist at udskille skatteeffekterne af forskellige øko-
nomiske forhold, herunder ændringerne i boligpriser og rente. Ulempen er, at 
familietypeberegningerne ikke nødvendigvis er repræsentative for befolkningens 
økonomiske situation som helhed, herunder som følge af at der er tale om for-
simplede økonomiske forhold for en familie. 

Kilde: Egne beregninger.

fortsættes næste side…. 
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Fortsat fra forrige side…. 
For LO-parfamilien er indkomstskatterne isoleret reduceret med 11,2 pct.enheder.  

Effekten af ændringer i ejerboligbeskatningen trækker i hver sin retning. På den ene side 
er beskatningen af ejerbolig faldet, hvilket reducerer skattetrykket med 1,1 pct.enhed. 
På den anden side er skattefradraget for negativ nettokapitalindkomst reduceret fra godt 
62 pct. i 1986 til 33 pct. i 2002 for LO-familien, hvilket isoleret svarer til en stigning i 
skattetrykket på 3,2 pct.enheder.  

Priserne på ejerbolig ift. indkomstudviklingen er steget siden 1986, hvilket bidrager til 
at øge skattetrykket med 0,3 pct.enheder, som følge af stigende lejeværdi. Omvendt 
trækker den relative stigning i ejerboligpriserne i retning af højere negativ nettokapital-
indkomst og dermed lavere skat, svarende til et fald i skattetrykket på 1,6 pct.enheder. 

Denne effekt skyldes det forhold, at familietyperne bor i en bolig, de har købt inden for 
de sidste 10 år, og som er belånt op til 80 pct. Familien fra 2002 vil således alene pga. 
boligens pris have højere renteudgifter end familien fra 1987 (ved uændret rente). Sam-
let er skattetrykket sfa. boligprisudviklingen indirekte faldet med 1,3 pct.enheder. 

Faldet i renteniveauet fra ca. 10 pct. til 5,5 pct., og de deraf følgende lavere renteudgif-
ter betyder lavere negativ nettokapitalindkomst, hvilket medfører en stigning i beskat-
ningen på 9,5 pct.enheder.   

Samlet er indkomstskatten, når der tages hensyn til ændringerne som følge af indkomst-
skatter, ejerboligbeskatning, boligprisudviklingen og renteudviklingen, faldet med 0,9 
pct.enheder fra 1986 til 2002 for LO-parfamilien i ejerbolig.  

Herfra skal yderligere fratrækkes lavere rentebetalinger, der er faldet med 12,6 
pct.enheder af bruttoindkomsten. Det samlede resultat er således, at LO-parfamiliens 
udgifter til skat og renter i pct. af bruttoindkomsten er faldet med 13,5 pct.enheder. 
Dette svarer omvendt til, at den disponible indkomst efter skat og renteudgifter i pct. af 
bruttoindkomsten tilsvarende er steget med 13,5 pct.enheder.

7. k
Skattetrykket i Danmark er højt set i international sammenhæng, når skatte-
trykket måles ved det simple skattetryksmål – skatter og afgifter i pct. af 
BNP, jf. figur 7.5.

Danmark har sammen med Sverige og Østrig et skattetryk i omegnen af 50
pct. De lande, som ligger omkring EU-gennemsnittet, har typisk et skatte-
tryk på 40-45 pct., herunder Frankrig, Tyskland og Holland. 

Internationale sammenligninger af skattetryk skal fortolkes med forsigtighed,
fordi de påvirkes af en række tekniske og institutionelle forskelle mellem lan-
dene.
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Figur 7.5. Skattetryk i forskellige lande, 2001 
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Anm.: Det viste skattetryk er skatter og afgifter i pct. af BNP. 
Kilde: Eurostat. 

Således er overførsler skattepligtige i Danmark, mens de i en række andre 
lande typisk er skattefri eller gives som skattefradrag. Korrigeres for forskelle i 
beskatning af indkomstoverførsler har Danmark – sammen med Sverige  – sta-
dig et relativt højt skattetryk, men forskellene indsnævres, jf. tabel 7.7. 

Hertil kommer, at landene afviger med hensyn til anvendelsen af offentlige 
tilskud eller skattefradrag til sociale formål. Gives offentlig støtte som skatte-
fradrag frem for som et direkte tilskud, vil det målte skattetryk isoleret set 
blive reduceret på trods af, at skattebelastningen er upåvirket. I Danmark 
støttes børnefamilierne gennem kontante tilskud, mens de i eksempelvis 
Tyskland støttes gennem skattefradrag. Korrigeres herfor, stiger det målte 
skattetryk i Tyskland med 1,7 pct.enhed. 

Landene afviger også med hensyn til, i hvor høj grad offentlige virksomheder 
betaler moms og afgifter ved køb af varer og tjenester fra andre dele af den 
offentlige sektor. Idet den offentlige sektors skattebetalinger til sig selv ikke giver 
anledning til en skattebelastning for den private sektor, men alene har en 
teknisk indvirkning på skattetrykket, bør det målte skattetryk renses herfor. 
En korrektion for den offentlige sektors skattebetaling indebærer, at skatte-
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trykket i Danmark og Sverige reduceres med ca. 2 pct.enheder relativt til 
Tyskland og Holland, jf. tabel 7.7. 

Tabel 7.7. Korrigeret skattetryk, 2001 
 SWE DK DEU NDL
Skattetryk, 2001 54,3 49,5 41,7 40,0 
 ------------------- Pct. ------------------
Tekniske korrektioner:     
Skat af overførsler ................................................. -3,8 -4,2 0,0 -1,6 
Skattefradrag til sociale formål1) ............................ 0,0 0,0 1,7 0,0
BFI-korrektion2) ................................................... 9,3 10,1 5,6 5,8 
Offentlig skat til sig selv3) ...................................... -2,3 -1,9 0,0 -0,1 
Korrigeret skattetryk............................................. 57,5 53,5 49,0 44,1 
Heraf:     
Obligatoriske sociale bidrag til offentlig pension4) . 5,3 1,0 8,0 7,6 
Øvrige skatter....................................................... 52,2 52,5 41,0 36,5 
Primær strukturel saldo5)....................................... 7,2 3,1 0,4 2,4 
Korrigeret skattetryk fratrukket strukturel saldo.... 50,3 50,4 48,6 41,7 

1) Anvendelsen af fradrag frem for direkte tilskud til sociale formål. Korrektionen 
for DEU udgøres af et børnefradrag. 

2) Korrektion af skattebase for afgifter. 
3) Data for SWE og DEU inkluderer kun moms. DEU beregnet vha. 2000-data. 
4) For DK kategoriseres den særlige pensionsopsparing (SP) som et socialt bidrag i 

2001 (SP udgjorde ½ pct. af BNP i 2001). Fra 2002 kategoriseres SP derimod 
som en individuel opsparing. 

5) Den offentlige sektors primære overskud. 
Kilde: Adema, W., Net Social Expentditure 2nd edition, OECD 2001, Eurostat, OECD, 

nationale myndigheder samt egne beregninger. 

Landene afviger endvidere med hensyn til skatternes sammensætning på direkte 
og indirekte skatter. Lande med en relativt høj andel af afgifter vil alt andet li-
ge få et lavere skattetryk end lande, hvor afgifter spiller en mindre rolle for 
skatteindtægterne. Det skyldes, at afgifterne tæller med i det indkomstmål 
(BNP), som skatterne normalt måles i forhold til. Hvis skattebelastningen 
sættes i forhold til BFI, som – modsat BNP – ikke indeholder afgifter, øges 
skattetrykket i Danmark relativt til Holland og Tyskland med omkring 5 
pct.enheder, hvilket afspejler at Danmark har en højere andel af afgifter i be-
skatningen, jf. tabel 7.7.

Der bør ydermere tages højde for, at udbredelsen af obligatoriske sociale bi-
drag til offentlig pension er langt større i andre lande end i Danmark. I Sveri-
ge, Tyskland og Holland udgør disse bidrag 5-8 pct. af skattetrykket, mens 
andelen i Danmark er 1 pct., jf. tabel 7.7. Nogle af disse bidragsfinansierede 
pensionsordninger har så betydelige individuelle elementer, at de har karak-
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ter af private opsparingsordninger. Sådanne bidrag virker derfor mindre for-
vridende på incitamentet til at arbejde end det system af generelle indkomst-
skatter, som i Danmark finansierer hovedparten af de offentlige pensioner.  

Korrigeres skattetrykket for obligatoriske bidrag til offentlig pension øges 
forskellen mellem skattetrykket i Danmark og udlandet, jf. figur 7.6. 

Figur 7.6. Simpelt og korrigeret skattetryk, 2001 
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Anm.: I figuren illustrerer den mørkeblå søjle det korrigerede skattetryk, ekskl. obligato-
riske bidrag til offentlige pensionsordninger, som helt eller delvist har karakter af 
bunden individuel opsparing og hvor den senere pension individuelt afhænger af 
størrelsen af de indbetalte beløb. Disse obligatoriske pensionsbidrag (markeret 
med lyseblå) kan kun delvist opfattes som en skat.   

Kilde: Danmarks Statistik, nationale myndigheder og egne beregninger, jf. kapitel 7. 

Endelig bør der tages højde for, at en del af forskellen i skattetryksniveauet 
mellem lande afspejler, at den finanspolitiske konsolidering varierer. Korrige-
res for det primære strukturelle overskud på de offentlige finanser reduceres 
forskellen i det målte skattetryk mellem Danmark og Tyskland med knap 3 
pct.enheder – forudsat at tilpasningen sker på indtægtssiden, jf. tabel 7.7. 
Der kunne herudover argumenteres for også at korrigere for den langsigtede 
finanspolitiske holdbarhed, jf. boks 7.6. 
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Boks 7.6. Korrektion for strukturel saldo og finanspolitisk holdbarhed 
At skattetrykket i Danmark og Sverige er 8-14 pct. enheder højere end i Holland og 
Tyskland afspejler blandt andet, at den offentlige sektors primære overskud – svarende 
til skatteindtægter minus udgifter til offentligt forbrug og overførsler, men eksklusiv ren-
ter – er højere i de to førstnævnte lande. Korrigeret for primært overskud mindskes for-
skellen med 1-6 pct. enheder, jf. tabel a. 

Tabel a. Strukturel saldo og finanspolitisk holdbarhed, 2001
 SWE DK DEU NDL

-------------------Pct. af BNP ----------------- 
1. Skattetryk...............................................  54,3 49,5 41,7 40,0 
2. Strukturelt primært overskud.................  7,2 3,1 0,4 2,4 
3. Krav til primært overskud i alt (4.)+(5.)  5,5 3,1 3,7 6,1 
4. Heraf vedr.: offentlig gæld .....................  0,0 0,5 0,9 0,8 
5.                    demografi mv, ....................  5,5 2,7 2,8 5,3 
6. Holdbarhedskorrektion (3.)-(2.) ..............  -1,8 0,1 3,3 3,7 
7. Skattetryk renset for overskud (1.)-(2.) ..  47,1 46,4 41,3 37,6 
8. Holdbarhedskorrigeret skattetryk (1.)+(6.)  52,5 49,6 45,0 43,7

Kilde: Eurostat, OECD, EPC og egne beregninger, jf. kapitel 5. 

På sigt vil de offentlige finanser påvirkes kraftigt i retning af øgede udgifter i forbindelse 
med de demografiske forskydninger. Tillige med rentebyrden vedr. den aktuelle offentli-
ge gæld fordrer en holdbar finanspolitik således betydelige primære overskud på kort sigt 
– for de viste lande 3-6 pct. af BNP – hvis behovet for fremtidige ændringer af finanspo-
litikken skal modvirkes. Den finanspolitiske konsolidering i Danmark og Sverige er i 
udgangspunktet større end i Holland og Tyskland. For Danmarks tilfælde vurderes fi-
nanspolitikken således at være stort set holdbar, mens skattetrykket i Sverige skønnes at 
kunne reduceres med knap 2 pct. af BNP (under forudsætning af bl.a. et gunstigt forløb 
for beskæftigelse, erhvervsfrekvens m.v.).   

Med den aktuelle finanspolitik står Tyskland og Holland derimod over for betydelige 
udfordringer, idet den primære saldo i disse lande vil skulle styrkes svarende til 3-4 pct. 
af BNP for at sikre holdbare offentlige finanser. Den korrektion af finanspolitikken, der 
før eller siden vil blive nødvendig i Holland og Tyskland, kan udmøntes gennem enten 
lavere udgifter eller højere skatter. Forudsættes det beregningsteknisk, at tilpasningen 
alene foretages på indtægtssiden, vil skattetrykket således skulle forøges med 3-4 pct. af 
BNP, mens skattetrykket i Sverige vil kunne sænkes med godt 2 pct. af BNP, jf. tabel a. 

Korrigeret for finanspolitikkens holdbarhed mindskes spændet mellem skattetrykket i de 
viste lande således fra 8-14 til 5-9 pct. enheder, som nævnt under den forudsætning, at 
alene skattepolitikken tilpasses med henblik på at sikre holdbare offentlige finanser.

Tilbage står, at uanset den anvendte metode og diverse korrektioner har 
Danmark, sammen med Sverige, et relativt højt skattetryk. Det danske skat-
tetryk afspejler et højt offentligt serviceniveau og en betydelig grad af øko-
nomisk omfordeling gennem skatte- og udgiftspolitikken, hvilket bidrager til 
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en betydeligt mere ligelig fordeling af den økonomiske velstand end i de fle-
ste andre lande. 

Hertil kommer, at de offentlige finanser i Danmark – set i et langsigtet per-
spektiv – er betydeligt sundere end i de fleste andre EU-lande, herunder 
blandt andet Tyskland og Holland. Det aktuelt relativt høje danske skatte-
tryk afspejler således også gældsnedbringelsen og strategien med holdbare 
overskud på de offentlige finanser. 

Obligatoriske bidrag til offentlig pension  
Sammenligninger af skattetryk mellem Danmark og udlandet vanskeliggøres 
af, at udbredelsen af sociale bidrag er langt større i andre lande end i Dan-
mark og i mindre grad end i Danmark har karakter af en reel skat. Sociale 
bidrag i Danmark udgør omkring 2 pct. af BNP, mens sociale bidrag udgør 
omkring 15 pct. af BNP i Sverige, Tyskland og Holland, jf. figur 7.7a og b.

I nogle lande har disse bidragsfinansierede ordninger betydelige individuelle 
elementer, idet der er en direkte sammenhæng mellem de betalte bidrag og 
de rettigheder, der opnås. Herved mindskes bidragenes forvridende effekt på 
den enkeltes incitament til at arbejde, idet betalingerne således helt eller del-
vist er udtryk for tidsforskudt løn. Ordningerne bidrager dermed kun lidt el-
ler slet ikke til at omfordele mellem høj- og lavindkomstgrupper. En direkte 
sammenhæng mellem indbetaling og individuel rettighed eksisterer kun få 
steder i det danske skattesystem (ATP, a-kasse bidrag og efterlønsbidrag). 
Hovedreglen i Danmark er, at der ikke er nogen sammenhæng mellem skat-
tebetaling og individuelle rettigheder. 

Figur 7.7a. Fordeling af skatteindtægter, 
2001

Figur 7.7b. Fordeling af sociale bidrag, 
2001
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Kilde: EU-kommissionen, Danmarks Statistik, nationale myndigheder og egne bereg-
ninger.
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På pensionsområdet, hvor udbredelsen af sociale bidrag er betydeligt lavere i 
Danmark end i udlandet, er der i andre lande en omfattende individuel 
sammenhæng mellem størrelsen af betalinger og den senere ydelse. I Dan-
mark består de obligatoriske bidrag til offentlig pension alene af arbejdsmar-
kedets tillægspension (ATP), som udgør ½ pct. af BNP (i 2001 kategorisere-
des SP tillige som et socialt pensionsbidrag og udgjorde ½ pct. af BNP). De 
offentlige pensioner (folkepensionen m.v.) finansieres derimod ikke via socia-
le bidrag, men via de generelle indkomstskatter. Arbejdsmarkedspensionerne 
i Danmark er individuelle opsparingsordninger, som er aftalt på arbejdsmar-
kedet. Indskuddene til de danske arbejdsmarkedspensioner er således ikke 
skatter og optræder derfor ikke i det samlede skattetryk.  

I andre lande findes ordninger næsten tilsvarende de danske arbejdsmarkeds-
pensioner, men i modsætning til i Danmark finansieres disse af obligatoriske 
sociale bidrag og er dermed en del af skattesystemet. Disse bidrag optræder 
altså i skattetrykket på trods af, at ordningerne kan have karakter af individu-
elle opsparingsordninger. En manglende korrektion for sociale pensionsbi-
drags ’grad af skat’ vil derfor undervurdere forskellen i skattetrykket mellem 
Danmark og udlandet, jf. boks 7.7. 

Forskellen i udbredelsen af obligatoriske sociale bidrag til offentlig pension 
mellem lande afspejler forskellige velfærdsmodeller og herunder specielt, 
hvordan retten til sociale overførsler er sikret. I Danmark kan alle der har 
behov (og opfylder kravet om 40 års bopælstid i Danmark) modtage offentlig 
pension, mens retten til offentlig pension i eksempelvis Tyskland afhænger af 
den forudgående tilknytning til arbejdsmarkedet og indbetaling til det obli-
gatoriske forsikringssystem. 
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Boks 7.7.  Sociale pensionsbidrags lighed med opsparingsordninger 
I en række lande har de offentlige pensionsordninger mange ligheder med private op-
sparingsordninger, herunder en direkte sammenhæng mellem bidragsbetaling og pensi-
onsudbetaling og dermed en lavere grad af omfordeling end de almindelige indkomst-
skattebaserede ydelser i Danmark. Modstykket er, at bidragene virker mindre forvri-
dende på incitamentet til at arbejde end det system af generelle indkomstskatter, der fi-
nansierer hovedparten af de offentlige pensioner i Danmark. 

Betragtes udbetalingsformen isoleret fremstår Holland som det land, hvor de obligatori-
ske bidrag til offentlige pensioner har den højeste ’grad af skat’. Holland anvender den 
mest omfordelende udbetalingsmekanisme – en såkaldt ’flat rate’, hvor alle får udbetalt 
det samme beløb uafhængigt af tidligere indkomstniveau og beskæftigelse, jf. figur a. I 
Danmark er udbetalingerne af den offentlige pension ligeledes ikke stigende med tidli-
gere indkomst (bortset fra ATP-udbetalinger, der følger beskæftigelsesomfanget).  

Den omfordelende effekt af offentlige pensioner afhænger også af finansieringsformen. 
I Danmark finansieres de offentlige pensioner (bortset fra ATP) af generelle skatter, 
hvorved indbetalingerne er stigende med indkomsten. I Holland betaler alle beskæfti-
gede med en løn over 0,8 af gennemsnitslønnen i fremstillingserhverv (Average Produc-
tion Wage – APW) derimod det samme lump-sum pensionsbidrag, hvorved der ikke 
omfordeles inden for denne gruppe af beskæftigede, jf. figur b. Hertil kommer, at for 
beskæftigede med en løn over 0,8 APW forvrider pensionsbidraget således ikke incita-
mentet til at arbejde, da marginalskatten ikke påvirkes. Det Hollandske system omfor-
deler således fra beskæftigede med en løn over 0,8 APW til beskæftigede med lavere 
lønninger samt ikke-beskæftigede. Op mod halvdelen af de sociale bidrag til den offent-
lige pension kan derfor ikke betegnes som skat, men derimod som bidrag til en indivi-
duel opsparingsordning. 

Figur a. Offentlig (netto)pension for for-
skellige lønniveauer samt for ikke-
beskæftigede, 1995  

Figur b. Årlige pensionsbidrag i forhold 
til årlige pensionsudbetalinger for forskel-
lige lønniveauer, 2000-regler
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Anm.: Familietypeberegninger på 1995 
data  under 1999-pensionsregler (figuren 
afspejler derfor ikke at ATP senere hen har 
fået karakter af individuel opsparing). 
APW er ca. 275.000 dkr. 
Kilde: ESO, 1999.
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Anm.: Gennemsnitlig årlig indbetaling 
som erhvervsaktiv ift. den årlige udb. som 
pensionist i offentlige pensionssystemer.  
Kilde: SFI og Finansredegørelse, 2001. 

Boksen fortsættes næste side….
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Fortsat fra forrige side…. 
Udbetalingerne er delvist proportionale med tidligere arbejdsindkomst i Tyskland, hvor 
pensionsudbetalingen er proportional med den tidligere løn op til et maksimum, som 
svarer til 1,7 af APW. Endvidere er der kun en mindre grad af omfordeling mellem be-
skæftigede og ikke-beskæftigede til fordel for hjemmegående husmødre samt personer, 
som tidligere har været beskæftigede og modtager indkomsterstattende ydelser i forbin-
delse med invaliditet eller tidlig tilbagetrækning. For beskæftigede med løn under 1,7 
APW har de sociale bidrag til pension således karakter af en individuel opsparingsord-
ning. Det anslås derfor, at omkring ¾ af de obligatoriske sociale pensionsbidrag ikke har 
karakter af skat.  

Sverige startede i 1999 indfasningen af et nyt pensionssystem, som bevirker, at de sociale 
pensionsbidrag får karakter af en individuel opsparingsordning, når systemet er fuldt 
indfaset. Under det nye system skal de beskæftigedes sociale obligatoriske pensionsbidrag 
ikke længere finansiere den garanterede minimumspension, som i stedet finansieres via 
det generelle skattesystem. For en beskæftiget bliver 1/7 af det sociale pensionsbidrag 
indsat på en fuldt ud individuel pensionsopsparing. 6/7 af pensionsbidraget tilgår et ’De-
fined Contribution (DC) Pay As You Go (PAYG)’ system, som er selvfinansierende og 
autonomt i forhold til det øvrige statsbudget. At DC-systemet er PAYG-baseret bevirker, 
at der ikke fuldt ud er tale om en individuel opsparingsordning som følge af, at en andel 
af indbetalingerne tilgår en ’buffer fund’ til imødegåelse af det stigende antal ældre. Det 
anslås derfor, at omkring ¾ af de obligatoriske sociale pensionsbidrag ikke har karakter 
af skat. 

Korrigeres skatterne for den anslåede andel af sociale pensionsbidrag, der har karakter af 
individuelle opsparingsordninger, reduceres skattetrykket i Sverige, Tyskland og Holland 
med omkring 4-6 pct.enheder, mens reduktionen i Danmark er cirka 1 pct.enhed (sva-
rende til ATP og SP), jf. tabel a. 

Tabel a. Sociale bidrag til pension der skønnes ikke at være skatter, 2001 
 SWE DK1) NDL DEU 

---------------- Pct. af BNP ----------------
1. Sociale bidrag til pension...........................  5,3 1,0 7,6 8,0 
 -------------------- Andel ------------------- 
2. Andel af SB til pension, der ikke er skat.....  ¾ 1 ½ ¾ 

---------------- Pct. af BNP ----------------
3. SB til pension, der ikke er skat (=1*2)........  4,0 1,0 3,8 6,0 

Anm.:  Korrektioner er baseret på skøn.
1)   For DK bestod de sociale bidrag til pension i 2001 af ATP og SP, som hver ud-

gjorde ½ pct. af BNP. Med tilbagevirkende kraft blev det i 2002 vedtaget, at SP 
indbetalt i 2001 fuldt ud tilfalder den enkelte indbetaler. 

Kilde: Nationale myndigheder, Eurostat, OECD, ESO, Danmarks Statistik samt egne 
beregninger.  
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Appendiks 7.1 
Effektiv moms- og afgiftsbelastning 
 
Ved beregninger af den samlede skattebelastning på lønindkomst skal der, for-
uden indkomstskatter m.v., tages hensyn til moms- og punktafgifter.  

Det samlede provenu fra moms- og punktafgifter udgør i 2002 knap 220 
mia.kr., når vægt- og registreringsafgifterne medregnes jf. tabel 1. Heraf belastes 
det private forbrug direkte med cirka 157 mia.kr.  

Tages der hensyn til tilskuddene til blandt andet kollektiv transport, medicin 
m.v., reduceres belastningen af det private konsum umiddelbart til 137 mia.kr., 
svarende til cirka 21 pct. af den samlede forbrugsudgift.  

Indirekte skatter på boligbyggeriet samt de ikke-momspligtige erhvervs (f.eks. 
aviser, finansielle tjenester) råstofanvendelse og investeringer bæres imidlertid 
også reelt af forbrugerne. Moms på byggeri og reparation af boliger belaster ek-
sempelvis indirekte det private forbrug ved at forøge prisen på boligydelserne og 
derigennem marginalskatten på lønindkomst. Tages der højde for disse forhold, 
bliver den effektive sats for indirekte skatter godt 27 pct. 

Indkomst- og ejendomsværdibeskatningen indebærer endvidere samlet set en 
begunstigelse af ejerboliger. Det skyldes primært, at rentefradragets skatteværdi 
for langt de fleste boligejere overstiger den kommunale ejendomsværdiskat. Be-
gunstigelsen af ejerboliger sænker dermed prisen på ejerboligbenyttelse og virker 
således som en "negativ skat" på husholdningernes indkomst. Dermed frem-
kommer en effektiv skattesats på privat forbrug på knap 25½ pct. i 2002.  

Den effektive sats for moms, afgifter m.v. er beregnet i procent af den samlede 
forbrugsudgift inklusive skatter. Beregnes den i procent af forbruget eksklusive
afgifter, bliver den implicitte sats 34 pct1.

1 I 1999 er den implicitte sats 32,8 pct. Til sammenligning har Økonomi- og Erhvervs-
ministeriet i Vækstvilkår i Danmark beregnet et indirekte skattetryk på 35,6 pct. af for-
brug ekskl. afgifter for 1999. Her er der dog set bort fra subsidier. Det Økonomiske Råd 
har for 1999 beregnet et indirekte skattetryk på 30,5 pct. af forbrug ekskl. afgifter.   
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Beregningen afspejler et gennemsnitligt forbrug i det år, hvor indkomsten optje-
nes. Endvidere er der i beregningen medtaget subsidier og skattebegunstigelser, 
som gives til husholdningerne, herunder boligejere. Moms- og afgiftsbelastnin-
gen kan derfor fortolkes som den effektive belastning fra moms- og afgifter ved 
et gennemsnitsforbrug.  

Tabel 1. Effektiv moms- og punktafgiftsbelastning af privatforbrug i 2002 
 Mia.kr. Effektiv sats1)

1. Momsprovenu....................................................... 133,2 - 
2.    Heraf privat forbrug .................................................... 81,1 - 
3.    - råstofanvendelse i private erhverv............................... 16,9  
4.    - private investeringer .................................................. 15,9  
5. Punktafgiftsprovenu ...................................................... 66,0 - 
6. Subsidier ........................................................................ 19,8 - 
7. Punktafgiftsprovenu, netto ............................................. 46,3 - 
8. Heraf privat forbrug...................................................... 35,8 - 
9.  - råstofanvendelse i private erhverv............................... 11,4  
10.  - private investeringer................................................... 0,8  
11. Vægtafgifter.................................................................. 6,0 - 
12. Registreringsafgift......................................................... 14,4 - 
13. Ejerboligbegunstigelse, netto2)....................................... 14,3 - 
Indirekte skatter på privat forbrug (2.+6.+8.+11.+12.) ........ 157,1 23,8 
Indirekte skatter og subsidier på privat forbrug 
(2.+8.+11.+12.) ..................................................................

137,3 20,8 

Indirekte skatter og subsidier på privat forbrug, råstofan-
vendelse og investeringer (2.+3.+4.+8.+9.+10.+11.+12.) ..... 182,1 27,5
Indirekte skatter og subsidier på privat forbrug, råstofan-
vendelse og investeringer inkl. begunstigelse af ejerboliger 
(2.+3.+4.+8.+9.+10.+11.+12.+13.) ..................................... 167,8 25,4
Privat forbrug..................................................................... 661,2 - 

Anm.:  Det er forudsat, at indirekte skatter på erhvervenes køb af råmaterialer, varer og 
tjenester ikke overvæltes i f.eks. højere eksportpriser, hvilket giver anledning til 
en mindre overvurdering. Omvendt overvurderes begunstigelsen af ejerboliger i 
det omfang, reduktionen i boligudgiften kapitaliseres i ejendomspriserne, hvilket 
medfører en vis undervurdering af den reelle skattesats. Det forudsættes endvide-
re, at den enkelte ikke via forbrug i udlandet eller opsparing/låntagning – og der-
ved ændring af tidspunktet for forbrug til en periode, hvor de indirekte skatter 
kan være lavere – delvis kan undgå betaling indirekte skatter i Danmark. 

1) Den effektive skattesats er opgjort i procent af den samlede forbrugsudgift. 
2) Beregnet som forskellen mellem skatteværdien af det rentefradraget gange værdi-

en af den samlede ejerboligmasse fratrukket provenuet fra ejendomsværdibeskat-
ningen i 2002.  

Kilde: Egne beregninger. 
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8. Arbejdsmarkedets randgruppe

8.1. Indledning 
I dette kapitel beskrives udviklingen for personer med en svag tilknytning til 
arbejdsmarkedet, i denne sammenhæng afgrænset som de personer, der i 
løbet af en 3-årig periode har været ledige, aktiverede, sygemeldte m.v. i 
mindst 80 pct. af tiden. Nogle af disse indgår formelt set i arbejdsstyrken, 
andre gør ikke, men de kan alle siges at befinde sig på eller tæt ved randen af 
arbejdsmarkedet. Med en samlet betegnelse benævnes de randgruppen, jf. 
boks 8.1 nedenfor. 

Formålet er at opnå øget indsigt i forhold, som påvirker tilgangen til og af-
gangen fra randgruppen, idet en vurdering af de fremtidige muligheder for at 
øge arbejdsudbuddet gennem en formindskelse af gruppen med svag ar-
bejdsmarkedstilknytning må ske på baggrund af en analyse heraf. Beskrivel-
sen af randgruppen er desuden en opdatering af analyser fra tidligere 
Finansredegørelser af grupper med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, der 
– som følge af manglende statistikgrundlag – tidligere kun har kunnet opgø-
res frem til 1998.  

Siden 1996 er randgruppen reduceret i takt med faldet i langtidsledigheden. 
Det skyldes overvejende et fald i antallet af de personer i randgruppen, der er 
i arbejdsstyrken. Der er ikke sket en tilsvarende reduktion i antallet af perso-
ner tilhørende andre grupper med svag arbejdsmarkedstilknytning. Det dre-
jer sig blandt andet om øvrige kontanthjælpsmodtagere, personer i revalide-
ring og langvarigt sygemeldte. Personer fra disse grupper har ofte problemer 
ud over ledigheden i form af f.eks. misbrug, svag integration, herunder 
manglende danskkundskaber, eller helbredsproblemer. 

Analysen viser, at der samlet set er en betydelig gennemstrømning i rand-
gruppen, og at ganske mange – navnlig personer, der kun har ledighed som 
problem – opnår beskæftigelse. Analysen indikerer, at svage økonomiske 
incitamenter øger risikoen for fastholdelse i en svag tilknytning til arbejds-
markedet. En del af tiltagene i Flere i arbejde og integrationspakken er rettet 
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mod at forbedre arbejdsmarkedsdeltagelsen i randgruppen, både i og uden 
for arbejdsstyrken. Det ventes derfor, at størrelsen af randgruppen i et vist 
omfang yderligere vil kunne formindskes i de kommende år. 

8.2. Randgruppens størrelse og sammensætning 
Grundlaget for analysen er opgørelsen af antallet af personer, som over en 3-
årig periode har været ledige, aktiverede, sygemeldte m.v. i mindst 80 pct. af 
tiden, jf. boks 8.1. 

Boks 8.1. Randgruppe, marginalgruppe og socialgruppe
Randgruppen udgøres af personer, som i min. 80 pct. af tiden inden for en 3-årig peri-
ode har befundet sig i én eller flere af tilstandene: 

• Ledighed med dagpenge eller kontanthjælp tilmeldt AF, 
• aktivering, eksklusiv igangsætnings-/iværksætterydelse, 
• uddannelsesorlov, 
• sygedagpenge/sygemelding med løn under sygdom, 
• revalidering, 
• kontanthjælpsmodtagere uden rådighedsforpligtelse. 

Personer, som befinder sig i en tidlig tilbagetrækningsordning – i form af overgangs-
ydelse, efterløn eller førtidspension – i slutningen af den sammenhængende periode, 
medtages ikke i randgruppen, selvom 80 procent-kravet måtte være opfyldt for perioden 
som helhed. Det er således valgt at udelade de varigt tilbagetrukne fra delanalysen af 
personer med ringe arbejdsmarkedstilknytning, idet disse personer erfaringsmæssigt kun 
yderst sjældent vender tilbage til arbejdsmarkedet. 

I randgruppen indgår personer både i og uden for arbejdsstyrken. I tidligere Finansrede-
gørelser – f.eks. Finansredegørelse 2000 og 2001 – har der været anvendt lidt andre af-
grænsninger af personer med ringe og ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet, nemlig 
marginalgruppen og socialgruppen. De præcise afgrænsninger er givet ved: 

Marginalgruppen omfatter personer, som har været ledige, i aktivering (eksklusiv 
iværksætter- og igangsætningsydelse) og/eller på uddannelsesorlov over 80 pct. af tiden i 
gennemsnit over en sammenhængende 3-årig periode.  

Socialgruppen omfatter personer, som i over 80 pct. af tiden i gennemsnit over en 3-årig 
periode har været på kontanthjælp, sygedagpenge/løn under sygdom, i revalidering, 
ledige, i aktivering eller på uddannelsesorlov, med mindre personen også indgår i margi-
nalgruppen.  

Randgruppen svarer omtrent til foreningsmængden mellem social- og marginalgruppen, 
men fratrukket personer, som ultimo opgørelsesperioden er i tidlig tilbagetrækning. 
Forskellen svarer til ca. 3 pct. af randgruppen i alle årene. Se i øvrigt Finansredegørelse 
2000, kapitel 5, for en nærmere diskussion af afgrænsningen af grupperne.
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Randgruppen er reduceret med knap 30.000 personer siden 1996, jf. figur 
8.1a, og udgør nu godt 4 procent af den 15-66-årige befolkning, jf. tabel 8.1.

Figur 8.1a.  Rand-, marginal- og 
socialgruppe, 1996-2000 

Figur 8.1b. Randgruppens fordeling på 
aktiviteter, helårspersoner, 2000 
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Anm.: Den første sammenhængende periode, for hvilken randgruppen kan opgøres i 
overensstemmelse med definitionen i boks 8.1, er 1.kv.94 til og med 4.kv.96. 
Det skyldes, at der blandt andet må anvendes individbaserede data om deltagelse 
i arbejdsmarkedsforanstaltninger (AMFORA), som først blev indsamlet fra og 
med 1994. Summen af social- og marginalgruppens personer overstiger svagt an-
tallet i randgruppen, jf. boks 8.1. Fordelingen af randgruppens helårspersoner i 
fig. 8.1b er summen af de individuelle deltagelsesgrader i de forskellige ordnin-
ger. Uddannelsesorlov, som udgør en meget lille andel, er inkluderet under akti-
vering. Andet er inklusiv beskæftigelse.  

Kilde: Egne beregninger på 10 pct.-stikprøve af befolkningen i alderen 15-66 år, som 
følges i perioden 1994 til 2000. Stikprøven omfatter blandt andet data fra IDA,
AMFORA, den Sammenhængende Socialstatistik samt CRAM. 

Faldet er sammensat af et fald i marginalgruppen, hvis personer overvejende 
har ledighed som problem, og som i overvejende grad står til rådighed for 
arbejdsmarkedet, og en svag stigning i socialgruppen, hvis medlemmer i min-
dre grad er omfattet af et rådighedskrav, og for en stor dels vedkommende er 
uden for arbejdsstyrken, jf. figur 8.1a1. Udviklingen i marginalgruppen følger 
konjunkturudviklingen tæt, mens socialgruppens størrelse tilsyneladende er 
ufølsom over for konjunktursituationen.  

Af de godt 150.000 helårspersoner i randgruppen i 2000 udgjorde aktivering 
en fjerdedel af tidsanvendelsen i gruppen. Hertil kommer 9 pct. revalidering, 
hvormed aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger omfatter godt en tredjedel af 
randgruppen målt i helårspersoner, jf. figur 8.1b.

1 I tidligere Finansredegørelser er der skelnet mellem marginalgruppen og socialgruppen, 
jf. boks 8.1. 
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En fjerdedel udgøres af ledighed med rådighedsforpligtelse og kan – sammen 
med aktiveringsandelen – forventes at udgøre den jobparate andel af rand-
gruppen2. Godt en fjerdedel af tidsanvendelsen udgøres af kontanthjælp 
uden rådighed. Beskæftigelse m.m. (andet) udgør ca. 7 pct. af randgruppen. 
Dermed er den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i randgruppen væsentligt 
lavere end den maksimalt tilladelige – på 20 pct. – i kriteriet for af indgå i 
randgruppen 

Randgruppens sammensætning 
Randgruppens sammensætning afspejler til dels befolkningens fordeling på 
alder, uddannelse, køn m.v. Der er imidlertid overrepræsentation af personer 
med bestemte karakteristika. Fordelt efter uddannelse er det således primært 
ufaglærte, og fordelt efter alder er det især de 30-49-årige – i 2000 til dels 
også 50-59-årige – der indgår med større hyppighed i randgruppen end an-
dre, jf. tabel 8.1.

Desuden er kvinder og personer med oprindelse uden for Danmark, herun-
der særligt indvandrere fra mindre udviklede lande, mere hyppigt repræsen-
teret i randgruppen. Eksempelvis er risikoen for at indgå i randgruppen i 
2000 1½ gang større for kvinder end mænd, knap dobbelt så stor for ufag-
lærte som for faglærte og ca. 5½ gange større for personer med oprindelse i et 
mindre udviklet land end for personer med oprindelse i Danmark, jf. tabel 
8.1.

Som følge af den generelle reduktion i randgruppens størrelse er sandsynlig-
heden for at indgå i gruppen faldet for de fleste med undtagelse af henholds-
vis 50-59-årige3 og personer fra andre mere udviklede lande. 

2 Resultater fra den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse (AKU) tyder dog på, at den 
reelle rådighed er mindre end den formelle rådighed. Dette må også forventes at være 
gældende for ledige i randgruppen. 
3 Personer, som ultimo opgørelsesperioden befinder sig i en varig tilbagetrækningsord-
ning, medtages ikke i randgruppen. Da tilgangen til overgangsydelse stoppede i 1996, og 
da 1. kvartal 94 til og med 4. kvartal 96 er den første periode, randgruppen er opgjort, 
indgår der i ingen af årene personer i randgruppen, som i en senere periode befinder sig 
på overgangsydelse. I alle årene er der – uden for randgruppen – personer i alderen 50-
59 år, som modtager overgangsydelse. Nogle af disse ville – i fravær af overgangsydel-
sesmuligheden – have befundet sig i randgruppen, og dermed påvirker overgangsydelsen 
randgruppens aldersfordeling i alle årene.
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Tabel 8.1. Randgruppens karakteristika, 1996 og 2000 
 Beskæftigede1) Randgruppe 
 2000 1996 2000

------------------------------ Pct. af -----------------------------
Beskæfti-

gede
Rand-
gruppe 

Befolk-
ning 

Rand-
gruppe 

Befolk-
ning 

Alder:      
17-29 år .............................. 27 23 4,4 18 3,1
30-49 år .............................. 49 59 7,5 58 6,1
50-59 år .............................. 21 13 3,6 23 4,9
60-66 år .............................. 3 4 2,3 1 0,6
Uddannelse: 
Ufaglært .............................. 40 66 6,7 64 5,9
Faglært ................................ 37 25 3,9 26 3,2
KVU ................................... 4 3 4,4 3 3,5
MVU2) ................................ 13 4 2,1 5 1,9
LVU .................................... 5 2 2,7 2 2,3
Rådighed: 3)

Med rådighedsforpligtelse .... - 60 - 51 - 
Uden rådighedsforpligtelse ... - 33 - 43 - 
Ikke klarlagt/irrelevant ......... - 7 - 7 - 
Køn:
Kvinder ............................... 47 55 5,7 61 5,2 
Mænd ................................. 53 45 4,5 39 3,3 
Oprindelse: 
Danmark ............................. 95 81 4,4 75 3,5
Andre mere udviklede lande4 )  3 4 7,1 7 8,5
Mindre udviklede lande ....... 2 15 25,0 18 19,7
Geografi: 
Storbyområder5) ................... 47 46 5,9 51 4,5 
Øvrig land ........................... 53 54 4,4 49 4,1 
I alt, 1.000 personer ............ 2.705 182,2 5,1 154,2 4,3 

1) Personer uden for randgruppen, som har en positiv ATP-beskæftigelsesgrad i 
2000 (eksklusiv tilbagetrukne). 

2) Inklusiv bachelorer. 
3) Med rådighedsforpligtelse: Ledige tilmeldt AF samt aktiverede (inklusiv uddannel-

sesorlov). Uden rådighedsforpligtelse: Kontanthjælpsmodtagere, som ikke er til-
meldt AF, personer i revalidering samt sygedagpengemodtagere. 

4)  Mere udviklede lande omfatter EØS-landene eksklusiv Danmark, Nordamerika 
samt Australien og New Zealand. 

5) Storbyområder omfatter Københavns og Frederiksberg kommuner samt Frede-
riksborg, Københavns, Roskilde og Århus amter. Øvrig land inkluderer både ar-
bejdsmarkedsmæssigt gunstige områder som for eksempel Ringkøbing Amt og 
svagere områder som Lolland-Falster og Bornholm. Der kan derfor være betyde-
lige variationer inden for denne kategori. 

Kilde: Nationalregnskabet og egne beregninger, jf. henvisning til figur 8.1.
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Der er store forskelle i ændringerne over tid i sandsynlighederne for at indgå 
i henholdsvis marginalgruppen og socialgruppen. Randgruppen er især for-
mindsket i storbyområderne, hvilket alene kan henføres til et fald i marginal-
gruppen, mens formindskelsen har været begrænset i det øvrige land, jf. tabel 
8.1 og tabel 8.2.

Forøgelsen af socialgruppen kan, når der tages hensyn til befolkningsændrin-
gerne i perioden, henføres til en stigning blandt henholdsvis 50-59-årige, 
ufaglærte og faglærte, kvinder, samt personer bosiddende uden for storbyom-
råder.

Tabel 8.2. Marginal- og socialgruppe, 1996 og 2000 
 Marginalgruppe Socialgruppe 
 1996 2000 1996 2000
Alder: --------------------- Pct. af befolkning ----------------------
15-29 år ................................  1,5 0,6 2,9 2,5 
30-49 år ................................  3,5 1,7 4,2 4,4 
50-59 år ................................  2,6 8,1 1,4 2,0 
60-66 år ................................  2,6 0,6 0,5 0,5 
Uddannelse: 
Ufaglært ................................  2,9 1,7 4,0 4,3 
Faglært ..................................  2,4 1,5 1,7 1,9 
KVU .....................................  2,5 1,7 2,0 1,8 
MVU .....................................  1,2 0,8 0,9 1,1 
LVU ......................................  1,8 1,2 0,9 1,1 
Køn:     
Kvinder .................................  2,7 1,9 3,2 3,5 
Mænd ...................................  2,4 1,2 2,3 2,2 
Oprindelse:     
Danmark ...............................  2,3 1,4 2,2 2,2 
Andre mere udviklede lande ..  3,7 2,2 3,7 6,5 
Mindre udviklede lande .........  7,7 4,0 17,6 16,0 
Geografi:     
Storbyområder ......................  2,8 1,4 3,2 3,2 
Øvrig land .............................  2,2 1,6 2,3 2,6 
I alt .......................................  2,5 1,5 2,8 2,9 

 Anm.: Tallene angiver pct. af befolkningen i de enkelte kategorier.  Jf. anm. til tabel 8.1 
for definitioner af kategorierne. 

Kilde:  Jf. henvisning til figur 8.1.

Vigtige arbejdsmarkedsaktiviteter og –ydelser i randgruppen  
Personerne i randgruppen bevæger sig i større eller mindre omfang rundt 
mellem en eller flere overførselsindkomster i løbet af tre-årsperioden, perso-
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nernes status opgøres henover. Endvidere vil nogle have kortere perioder 
med beskæftigelse. Det er således kun en del af gruppen, der er helt uden 
tilknytning til arbejdsmarkedet i hele perioden. 

Antallet af personer med ledighed som vigtigste tilstand er mere end halveret 
siden 1996 og udgør godt 40.000 personer i 2000, jf. figur 8.2a. Samtidig er 
antallet med aktivering som vigtigste arbejdsmarkedstilstand steget, og samlet 
set er der dermed sket en fordobling – fra 17 pct. i 1996 til 35 pct. i 2000 – 
af den andel af randgruppens personer, der har en aktiv ydelse (omfatter her 
aktivering, revalidering samt uddannelsesorlov) som den primære ydelse i 
2000.

Skiftet over imod en større relativ vægt på aktivforanstaltninger har haft sigte 
på, dels at begrænse risikoen for at fastholde personer i langvarige passive 
ledighedsforløb, og dels at opkvalificere ledige til arbejdsmarkedets behov. 

Der har siden 1996 været en behersket stigning i antallet af personer, som 
har henholdsvis sygedagpenge eller kontanthjælp uden rådighed som vigtig-
ste ydelse, hvilket afspejler stigningen i socialgruppen, jf. figur 8.2a. 

Figur 8.2a. Randgruppen fordelt efter 
primære ydelse, 1996-2000 

Figur 8.2b. Randgruppen fordelt efter 
vigtigste og næstvigtigste aktiviteter, 2000
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Anm.: Aktivering er i figur 8.2b inklusiv uddannelsesorlov. Øvrige ydelser omfatter syge-
dagpenge og kontanthjælp uden AF-tilmelding. 

Kilde: Jf. figur 8.1. 

Der er en betydelig cirkulation mellem ledighed og aktivering, hvilket viser 
sig ved, at omkring 2/3 af personerne med ledighed som vigtigste tilstand 
deltager i aktiveringsforløb som næstvigtigste aktivitet og omvendt for perso-
ner med aktivering som vigtigste aktivitet, jf. figur 8.2b. Kun meget få ledige 
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eller aktiverede har ingen næstvigtigste aktivitet, dvs. som er ledige eller akti-
verede i hele 3-årsperioden. 

Der er derimod ingen typisk næstvigtigste aktivitet for kontanthjælpsmodta-
gere uden AF-tilmelding. Det skyldes formentlig, dels at nogle mister dag-
pengeretten – fra ledighed eller aktivering – og i stedet overgår til kontant-
hjælp, dels at denne gruppe kontanthjælpsmodtagere oftere har længereva-
rende forløb. Således har ca. en fjerdedel af denne gruppe passiv kontant-
hjælp i hele 3-års perioden 1. kvartal 1998 til og med 4. kvartal 2000. 

Perioder med beskæftigelse udgør 2-5 pct. af de sekundære aktiviteter for 
personer med ledighed, aktivering eller kontanthjælp uden AF-tilmelding 
som primære aktivitet. Andelen er godt 10 pct. for personer med revalidering 
eller sygedagpenge som primær aktivitet. Da perioder med beskæftigelse 
maksimalt kan udgøre 20 pct. af det samlede tidsforbrug i randgruppen, kan 
det indikere, dels at forløb med revalidering ofte er længerevarende, dels at 
der er en vis cirkulation mellem perioder med sygedagpenge og kortere be-
skæftigelses- og/eller ydelsesperioder.  

I appendiks 8.1 gives en detaljeret oversigt over randgruppens samtidige for-
deling på vigtigste og næstvigtigste aktiviteter. 

Selvom sygedagpenge ikke udgør en stor andel af det samlede træk på over-
førsler blandt randgruppens personer, synes sygedagpenge – og dermed hel-
bredsbetingede forhold – at have betydning for risikoen for at tilgå rand-
gruppen. Andelen, der har længerevarende sygefravær forud for tilgangen til 
randgruppen, er 5-7 gange større blandt socialgruppens personer end i be-
folkningen uden for randgruppen, jf. tabel 8.3.

Tabel 8.3. Sygedagpenge i året inden randgruppeperioden, 1997 og 2000 
 Marginalgruppen Socialgruppen Øvrige 17-66-årige1)

1997 2000 1997 2000 1997 2000 
----------------------- Andel  af  gruppen i pct. -----------------------

Ingen sygedage .... 84,8 82,2 82,6 79,6 92,7 93,0 
Under 3 mdr. ...... 10,9 12,6 9,4 9,7 5,5 5,0 
Mere end 3 mdr. . 4,4 5,2 8,0 10,8 1,8 2,0 

Anm.: Sygedagpengevarigheden er målt i henholdsvis 1994 og 1997, som er umiddel-
bart foregående år forud for randgruppeperioderne sluttende henholdsvis 4.kv. 
1997 og 4.kv. 2000.  

1) Eksklusiv personer i tilbagetrækning i slutningen af perioden. 
Kilde:  Jf. henvisning til figur 8.1.
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I marginalgruppen er længerevarende sygefravær i året forud for indtræden i 
marginalgruppen ca. dobbelt så forekommende som uden for randgruppen. 
Der er desuden tegn på, at andelen med sygdom er vokset i både marginal- 
og socialgruppen, mens den samlet set er faldet blandt øvrige. 

8.3. Tilgang til og afgang fra randgruppen 
Omkring en fjerdedel af randgruppen udskiftes hvert år, jf. figur 8.3a og b,
og fordi tilgangen har været lavere end afgangen i alle årene er der sket en 
formindskelse af randgruppen.

Godt en tredjedel af den årlige tilgang udgøres af personer, som i årsperioden 
forud for randgruppeårene overvejende – dvs. i mere end 50 pct. af tiden – 
var i beskæftigelse. Der er en svag tendens til at andelen, som tilgår fra be-
skæftigelse er faldende, hvilket formentlig afspejler den stigende beskæftigelse 
i perioden.  

Tabel 8.3a. Årlig tilgang til randgruppen i 
pct. af gruppen, 1997-2000 

Tabel 8.3b. Årlig afgang fra randgruppen 
i pct. af gruppen, 1996-1999 
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Anm.: Tilstanden før indtræden i (tilgang) eller efter udtræden (afgang) af randgruppen  
er baseret på den umiddelbart foregående/efterfølgende årsperiode i forhold til 
den treårige randgruppeperiode. Beskæftiget indikerer, at personerne har en be-
skæftigelsesgrad på mindst 50 pct., samt – for så vidt angår afgangen – at perso-
nen ikke er i en tilbagetrækningsordning ultimo året. Ydelser indikerer tilsvaren-
de, at mindst 50 pct. af året omfatter perioder med randgruppe-ydelser, samt at 
personen ikke er i en tilbagetrækningsordning ultimo året. Andet udgør de, som 
ikke er i randgruppen eller i en tilbagetrækningsordning, og hvor hverken be-
skæftigelse eller randgruppeydelser omfatter mindst 50 pct. af året. Da afgang fra 
randgruppen måles over en etårig periode, er det kun muligt at opgøre afgang til 
og med 1999. Omvendt kan tilgang kun opgøres fra og med 1997. 

Kilde:  Jf. henvisning til figur 8.1. 

Ca. 15-20 pct. af den samlede tilgang – svarende til knap 5 pct. af randgrup-
pen – består af personer, som i mere end 50 pct. af året forud var forsørgede 
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af ’randgruppeydelser’, jf. definitionen heraf i boks 8.1. De øvrige personer, 
der tilgår randgruppen, har anden aktivitet i årsperioden eventuelt kombine-
ret med beskæftigelse og/eller forsørgelse af randgruppeydelser i mindre end 
50 pct. af tiden. Det største fald i tilgangen er sket for denne gruppe.  

Afgangen fra randgruppen var i 1999 ca. 28 pct. Sandsynligheden for afgang 
til tilbagetrækning har været omkring 5 pct. i det meste af perioden, mens 
afgangssandsynligheden til randgruppeydelser og andet – herunder beskæfti-
gelse i mindre end 50 pct. af årsperioden efter – har været 11-12 pct.  

Sandsynligheden for at overgå til beskæftigelse er derimod steget fra godt 9 
pct. i 1996 til 11-12 pct. i sidste halvdel af perioden, og dermed kan for-
mindskelsen i randgruppen tilskrives en kombination af lavere tilgang og – i 
stigende grad – øget beskæftigelse.  

De af randgruppens personer, som også tilhører marginalgruppen, har en 
næsten dobbelt så høj sandsynlighed for at afgå til beskæftigelse som øvrige 
personer i randgruppen, jf. tabel 8.4. Det er en følge af, at marginalgruppens 
personer overvejende har ledighed som problem, mens socialgruppens perso-
ner i højere grad også har problemer ud over ledighed, samtidig med at rå-
dighedskravet er langt svagere for personer i socialgruppen. 

Tabel 8.4. Bevægelser mellem beskæftigelse og randgruppen opdelt på 
tilhørsforhold til marginal- og socialgruppe 

 Tilgang Afgang 
1997 2000 1996 1999 

Bevægelse til/fra beskæftigelse --------------------- Pct. af gruppen --------------------- 
- marginalgruppen.....................  13,0 11,9 12,2 15,2 
- socialgruppen ..........................  7,6 6,6 6,8 8,2 
I alt bevægelse til/fra 
- marginalgruppen.....................  27,6 23,7 29,7 31,5 
- socialgruppen ..........................  23,7 22,3 25,4 25,2 

Anm.: Tidligere analyser har vist, at der er en betydelig bevægelse mellem marginal- og 
socialgruppen, jf. Finansredegørelse 2001. Dette er der taget højde for således, at 
afgang fra eksempelvis marginalgruppen kun tæller personer, der helt har forladt 
randgruppen og altså ikke er i socialgruppen. Jf. figur 8.4 for afgrænsning af ’be-
skæftigelse’. 

Kilde:  Jf. henvisning til figur 8.1. 

Den samlede tilgang og afgang – den samlede gennemstrømning – er dog på 
nogenlunde samme niveau blandt personer, der hidrører fra henholdsvis 
marginal- og socialgruppen.  
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Blandt de, der i 1996 var i randgruppen, er det en voksende andel, der opnår 
beskæftigelse i mindst 50 pct. af tiden de efterfølgende 3 til 4 år. Endvidere 
øges beskæftigelsesgraden med tiden svagt blandt alle afgåede under ét, jf. 
figur 8.4a og 8.4b. De, der forbliver i randgruppen – ca. 42 pct. 3 år efter – 
oplever derimod et faldende beskæftigelsesomfang.  

Figur 8.4a. 1996-randgruppens personer 
hhv. 2, 3 og 4 år senere 

Figur 8.4b. Beskæftigelsesgrader 1997-
2000 for personer fra randgruppen 1996  
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Anm.: Jf. anmærkningerne til figur 8.4a og 8.4b for en beskrivelse af opdelingen i hen-
holdsvis beskæftigede og andet.

Kilde:  Jf. henvisning til figur 8.1. 

8.4. Personer som forbliver i randgruppen over længere tid 
De 92.000 personer, der forbliver i randgruppen i de tre perioder sluttende i 
årene 1994-98, jf. figur 8.4a, kan betragtes som en særligt svag gruppe for så 
vidt angår arbejdsmarkedstilknytning. Disse personer har haft en svag til-
knytning 5 år i træk. 

Personer i denne gruppe har stort set samme alder, uddannelse og køn som 
randgruppen som helhed, dog synes der at være en lille overrepræsentation af 
30-49-årige i begge perioder, jf. tabel 8.5 og tabel 8.1. Ændringerne mellem 
1994-98 og 1996-2000 svarer desuden til ændringerne for randgruppen4.

4 Ændringerne mellem de to perioder i personernes karakteristika er små, hvilket afspej-
ler, at de to perioder overlapper med to år på grund af den korte dataperiode. 
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Tabel 8.5. Karakteristikafordeling af personer, som forbliver i randgruppen 
gennem 5 år, 1994-98, 1996-2000 
 1994-98 1996-2000 

-------------------- Pct. -------------------- 
Alder: 
15-29 år .......................................................  17 14 
30-49 år .......................................................  64 61 
50-59 år .......................................................  18 24 
60-66 år .......................................................  2 1 
Uddannelse: 
Ufaglært .......................................................  68 66
Faglært .........................................................  23 24 
KVU ............................................................  3 3
MVU ...........................................................  4 4
LVU .............................................................  2 2
Køn:
Kvinder ........................................................  57 61
Mænd ..........................................................  43 39 
Oprindelse: 
Danmark ......................................................  77 75
Andre udviklede lande ..................................  5 6
Mindre udviklede lande ................................  18 19
Civilstand: 
Enlig ............................................................  54 51
Gift/samlevende ...........................................  46 49
Personer i alt, 1.000 personer .......................  97,2 92,0
Pct. af randgruppen 96 og 20001) ..................  53 53

Anm.: Personer, der forbliver i randgruppen, er defineret som personer, der indgår i hver 
af de tre randgrupper, som kan opgøres for 4. kvartal 96, 4. kvartal 97 og 4. kvar-
tal 98 (henholdsvis 4. kvartal 98, 99 og 2000), svarende til, at personerne har en 
svag arbejdsmarkedstilknytning i 5 på hinanden følgende år. Da analysen af 
randgrupperne i alt kun strækker sig over 7 år (1994-2000), vil der være overlap 
imellem de to perioder for hvilke, 5-årsgruppe-analysen kan foretages.  Jf. anm. 
til tabel 8.1 for definitioner af kategorierne. 

1) Udviklingen i 5-årsgruppens andel af randgruppen afhænger af hvilket år, der er 
udgangspunktet for opgørelsen af randgruppen. 

Kilde:  Jf. henvisning til figur 8.1.

5-årsgruppens sammensætning på arbejdsmarkedsordninger adskiller sig 
imidlertid fra sammensætningen i randgruppen, jf. figur 8.5a og b.

Aktivering og særligt ledighed med rådighedsforpligtelse udgør ca. 19 pct. af  
5-årsgruppen, og dermed en markant mindre andel end i randgruppen som 
helhed, hvor ledighed og aktivering udgør mere end halvdelen. Dette er en 
indikation af, at den kortsigtede jobparathed er betydeligt mindre blandt de, 
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som hænger fast i randgruppen igennem adskillige år. Omvendt er revalide-
ring ca. dobbelt så udbredt i 5-årsgruppen som i randgruppen, hvilket for-
mentlig hænger sammen med, at revalideringsforløb typisk først igangsættes 
efter et længere sygdoms- eller ledighedsforløb. 

Figur 8.5a. 5-årsgruppens personer fordelt 
efter dominerende ydelse, 2000 

Figur 8.5b. Randgruppens personer for-
delt efter dominerende ydelse, 2000 
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Anm.: Se anmærkninger til tabel 8.5. 
Kilde:  Jf. henvisning til figur 8.1. 

Kontanthjælp uden rådighed omfatter stort set lige store andele af 5-
årsgruppen og randgruppen, mens sygedagpengeandelen på 26 pct. i 5-
årsgruppen, er mere end 4 gange så stor som i randgruppen. Dette peger på, 
at helbredsproblemer er afgørende for risikoen for fastholdelse i randgruppen 
i adskillige år samtidig med, at andre problemer, ud over ledighed, også i 
nogen grad medvirker til vedvarende marginalisering i forhold til arbejds-
markedet.

Det er således ikke uddannelsesbaggrund, alder, køn, eller oprindelse, der 
synes at være bestemmende for, om den enkelte fastholdes i en vedvarende, 
meget svag tilknytning til arbejdsmarkedet. De betydende faktorer synes at 
være sociale og personlige forhold, der delvist kan være bestemt af tilfældig-
heder.  

8.5. Betydningen af økonomiske incitamenter 
De økonomiske incitamenter til beskæftigelse er lavere blandt randgruppens 
personer end i den øvrige befolkning, jf. tabel 8.6, hvor incitamenterne er 
beskrevet ved forskelsbeløbet, som angiver den månedlige forskel i disponibel 
indkomst imellem henholdsvis fuld beskæftigelse og fuld ledighed, når der er 
taget højde for skat, aftrapning af sociale ydelser, børnepasningsudgifter og 
udgifter forbundet med indkomsterhvervelsen, f.eks. til transport.  
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Tabel 8.6. Økonomiske incitamenter i og uden for randgruppen, 1999
Randgruppen 

Forskelsbeløb, kr. pr. måned
Delvist 

beskæftigede 
Fuldt 

ledige m.v.

Delvist be-
skæftigede 
uden for 

randgruppen

Alle uden for 
randgruppen 

(ekskl. til-
bagetrækning) 

------------------------- Andel i pct. ------------------------- 
0-500 ................................... 10 11 9 4 
500-1.000 ............................ 5 16 7 3 
1.000-2.000 ......................... 12 28 16 9 
2.000-5.000 ......................... 46 42 39 37 
over 5.000............................ 27 4 30 47 
Gennemsnit, kr. pr. måned ... 3.700 2.100 3.800 5.500 

Anm.: Forskelsbeløbet udtrykker den månedlige forskel i disponibel indkomst imellem 
henholdsvis fuld beskæftigelse og fuld ledighed, se Finansministeriet, Fordeling og 
incitamenter, 2002, for en nærmere beskrivelse af beregningsmetoden. For fuldt 
ledige m.v. er – stort set uden undtagelse – anvendt en fast, mulig timeløn svaren-
de til 10 pct. fraktilen i de beskæftigedes timelønsfordeling, og dermed relativt 
lav. Fuldt ledige m.v. omfatter personer både i og uden for arbejdsstyrken. Be-
regningerne af forskelsbeløb vedrører 1999, mens status for randgruppetilhørs-
forhold vedrører den 3-årsperiode, som afsluttes i 4. kvartal 1999. 

Kilde: Egne beregninger på stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i alderen 18-66 år som 
følges i perioden 1994 til 2000. Stikprøven omfatter blandt andet data fra lovmo-
delsystemet, IDA, AMFORA, den Sammenhængende Socialstatistik samt CRAM. 

Henholdsvis 15 pct. af de delvist beskæftigede i randgruppen og 16 pct. af de 
delvist beskæftigede udenfor randgruppen vil have en gevinst under 1.000 kr. 
pr. måned ved fuld beskæftigelse frem for ledighed. Den økonomiske gevinst 
ved arbejde fremstår derved ikke som afgørende forskellig for personer med 
meget langvarigt fravær og mere kortvarigt berørte af ledighed m.v. 

Samlet har kun 7 pct. af personerne uden for randgruppen månedlige for-
skelsbeløb under 1.000 kr. hvilket indikerer, at de økonomiske incitamenter 
har betydning for beskæftigelsesgraden. Dette underbygges af, at for en fjer-
dedel af de fuldt ledige i randgruppen, vil den økonomiske gevinst forbundet 
med beskæftigelse til lav løn være 1.000 kr. pr. måned eller mindre.  

De økonomiske incitamenter synes at have væsentlig betydning for navnlig 
risikoen for at indtræde i randgruppen, og i lidt mindre omfang for sandsyn-
ligheden for at afgå fra randgruppen. Personer, som i 1997 var i beskæftigel-
se, har således mindre risiko for senere at indgå i randgruppen, jo større det 
månedlige forskelsbeløb i 1997 er, jf. tabel 8.7. Uanset beskæftigelsesgraden 
er risikoen for at indgå i randgruppen 3 år senere for personer uden for rand-
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gruppen således næsten 4 gange større for de, der har månedlige forskelsbe-
løb under 2.000 kr., som den er for personer med forskelsbeløb over 2.000 
kr.

For personer, som i 1997 befinder sig i randgruppen, er der desuden en be-
hersket tendens til, at jo større forskelsbeløbet er, des større er sandsynlighe-
den for at have forladt randgruppen frem til 2000. 

Tabel 8.7. Økonomiske incitamenter i 1997 og arbejdsmarkedsstatus i 
1997 og 2000 

Randgruppe 
Status i 2000 

Tilbagetrækning Øvrige 
Status i 1997 Forskelsbeløb kr. 

pr. måned 
----------------- Pct. af gruppen ----------------- 

0-500 22,2 5,6 72,3 
500-1.000 19,8 8,5 71,8 
1.000-2.000 16,0 6,9 77,1 
2.000-5.000 9,1 4,5 86,4 

Uden for  
randgruppen: 
beskæftigelse 
under 50 pct. 

over 5.000 2,1 3,7 94,2 
0-500 2,0 2,5 95,5 
500-1.000 1,4 2,6 96,0 
1.000-2.000 1,4 3,6 95,0 
2.000-5.000 0,7 3,8 95,5 

Uden for  
randgruppen: 
beskæftigelse 
over 50 pct. 

over 5.000 0,3 3,0 96,7 
0-500 50,9 9,0 40,1 
500-1.000 37,8 22,5 39,7 
1.000-2.000 49,0 10,2 40,8 
2.000-5.000 44,3 12,5 43,3 

I randgruppe 

over 5.000 32,6 8,7 58,7 

Anm.: Se anmærkningen til tabel 8.3. 
Kilde:  Jf. henvisning til tabel 8.6.

Det indikerer, at der er en positiv sammenhæng mellem beskæftigelsesgraden 
og størrelsen af de økonomiske incitamenter. Det skal understreges, at dette 
ikke kun afspejler en klar årsagssammenhæng, men også at de samme egen-
skaber, vedrørende f.eks. uddannelse, helbred og sprogkundskaber, typisk 
medfører både beskæftigelsesproblemer og en lav indtjeningsevne. 

For alle fuldt og delvist beskæftigede vokser den gennemsnitlige beskæftigel-
sesgrad gradvist med forskelsbeløbet op til omkring ca. 4.000 kr. pr. måned, 
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jf. figur 8.6a og b 5. Over hele dette interval synes der at være en positiv 
sammenhæng mellem størrelsen af forskelsbeløbet og beskæftigelsesgraden. 

Figur 8.6a.  Økonomiske incitamenter og 
gennemsnitlig beskæftigelsesgrad, 1999

Figur 8.6b.  Økonomiske incitamenter og 
gennemsnitlig beskæftigelsesgrad, 1999
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Anm.: Jf. anmærkning til tabel 8.2. Figuren omfatter alle fuldt eller delvist beskæftigede 
i 1999, som ikke er i tidlig tilbagetrækning. Koncentrationen af beskæftigede 
omkring et forskelsbeløb på ca. 500-700 kr. pr. måned består af personer med en 
års-lønindkomst under niveauet svarende til maks. dagpenge. For disse er brutto-
kompensationsgraden præcis 90 pct., og det giver en relativt ringe variation i for-
skelsbeløbene. 

Kilde: Egne beregninger på stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i alderen 18-66 år. 

En given ændring i forskelsbeløbet fremstår med størst betydning for perso-
ner med et i forvejen lille forskelsbeløb, og effekten aftager gradvist fra for-
skelsbeløb på omkring 2.000 kr. og opefter, jf. at hældningen på kurven bli-
ver fladere herfra. Men der er ikke tegn på, at beskæftigelsesgraden er særlig 
høj over en bestemt størrelse af forskelsbeløbet. I det omfang sammenhæn-
gen mellem forskelsbeløb og beskæftigelsesgrad kan fortolkes som effekter af 
højere forskelsbeløb, vil en forøgelse af forskelsbeløbet med 500 kr. om må-
neden ikke adskille sig væsentligt mellem personer, der har forskelsbeløb på 
eksempelvis henholdsvis 500 kr. og 2.000 kr. i udgangspunktet.  

Derfor giver det kun et begrænset indtryk af arbejdsmarkedets funktionsmå-
de at konstatere, hvor stor en andel af personerne, der har forskelsbeløb over, 
henholdsvis under et givet beløb. Tiltag, som er rettet imod ændringer i for-
skelsbeløbets størrelse i bestemte intervaller, kan flytte incitamenterne for et 

5Fuldt ledige med flere er udeladt af figurerne 8.6a og b, fordi beregningerne vedrørende 
disse ikke er fuldt sammenlignelige med beregninger for de beskæftigede. Hvis fuldt 
ledige med flere medtages, ville det styrke sammenhængen imellem forskelsbeløb og 
gennemsnitlig beskæftigelsesgrad. De fuldt ledige har en beskæftigelsesgrad på nul, og 
deres forskelsbeløb er gennemsnitligt betydeligt lavere end de beskæftigedes. 
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stort antal personer op over et givet kronebeløb pr. måned, uden at virknin-
gerne heraf på den samlede beskæftigelse er særlig store.  

Lønfordelingen blandt de beskæftigede indebærer i øvrigt, at et stort antal 
personer befinder sig i intervallet med forskelsbeløb under ca. 4.000 kr. 

8.6. Udviklingen i randgruppen fremover 
Randgruppens personkreds er reduceret siden 1996 og ventes at kunne redu-
ceres yderligere i takt med, at strukturerne på arbejdsmarkedet forbedres -  
blandt andet som følge af aftalen om Flere i arbejde - om end i svagere takt 
end hidtil, jf. kapitel 3. 

Hvis sammenhængen mellem faldet i ledigheden og tilgang og afgang fra 
randgruppen fortsætter uændret, jf. afsnit 8.3, kan der kun forventes en be-
skeden formindskelse af randgruppen, fortrinsvist blandt de personer, der er i 
arbejdsstyrken, dvs. overvejende marginalgruppens personer.  

Skal gruppen formindskes yderligere – som det er forudsat i fremskrivnin-
gens kravforløb, jf. kapitel 3 - kræver det formentlig, at der skabes grundlag 
for en reduktion i socialgruppens størrelse, dvs. overvejende personer, der i 
dag er uden for arbejdsstyrken.  

Denne personkreds er sammensat af personer med meget forskellige proble-
mer, herunder sociale problemer, personer med midlertidig eller permanent 
reduceret arbejdsevne, personer med svag integration i samfundet. At øge 
deres jobmuligheder og mindske risikoen for langvarigt fravær fra arbejds-
markedet kræver derfor en bred vifte af tiltag. 

Delforslagene i Flere i arbejde målrettet kontanthjælpsmodtagere uden for 
arbejdsstyrken samt aftalen om bedre integration af indvandrere på arbejds-
markedet er skridt i denne retning.  

Skal kravforløbets forudsætninger om arbejdsstyrken opfyldes, er det for-
mentlig nødvendigt, at der sker en formindskelse af randgruppen ud over, 
hvad delforslagene i Flere i arbejde kan forventes at tilvejebringe. Når det 
samtidigt tages i betragtning, at de hidtidige reduktioner af randgruppen 
udelukkende kan henføres til personer, der formelt står til rådighed for ar-
bejdsmarkedet, stilles der krav til en væsentlig bedre integration i arbejdsstyr-
ken for de personer, der i dag permanent forsørges via de (midlertidige) soci-
ale forsørgelsesordninger 
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Appendiks 8.1 
Randgruppens fordeling 
Tabel 1. Randgruppens fordeling på vigtigste og næstvigtigste aktiviteter, 
2000
Vigtigste aktivitet Ledighed Aktive-

ring + 
udd.orlov

Kontant-
hjælp

uden AF 

Revalide-
ring 

Sygedag-
penge 

--------------------------- Antal personer -------------------------
Næstvigtigste aktivitet 
Ledighed ........................... 0 26.620 9.580 2.000 3.110
Aktivering ......................... 26.700 0 12.730 1.130 1.230
Kontanthjælp uden AF...... 5.720 6.580 0 3.530 1.400
Revalidering ...................... 1.020 1.110 12.140 0 1.850
Sygedagpenge .................... 4.620 1.520 1.850 2.680 0
Uddannelsesorlov .............. 1.420 2.860 20 70 190
Beskæftigelse ..................... 2.150 1.460 1.220 1.800 1.080
Ingen sekundær aktivitet.... 990 420 10.840 2.050 550

Kilde:  Jf. henvisning til figur 8.1 i kapitlet.







Nøgletal for dansk økonomi, 1989-2010 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

---------------------------------------------- Realvækst i pct. ----------------------------------------------
Privat forbrug ...................   -0,1 0,1 1,6 1,9 0,5 6,5 1,2 2,5 2,9 2,3 0,2
Offentligt forbrug .............  -0,8 -0,2 0,6 0,8 4,1 3,0 2,1 3,4 0,8 3,1 1,8

           
Boligbyggeri .....................  -8,4 -11,3 -10,1 0,1 6,3 8,9 8,5 5,8 7,1 4,2 2,5
Erhvervsinvesteringer ........  3,9 2,2 -1,3 -4,0 -8,7 7,3 13,7 2,7 13,7 13,5 0,4
Off. investeringer...............  -13,5 -12,0 -3,9 11,2 12,7 7,4 4,6 9,2 0,2 -2,8 2,5
Lagerinvesteringer 1) ...........  0,4 -0,3 -0,4 0,0 -0,9 1,1 0,7 -0,8 0,9 -0,1 -1,3

           
Endelig indenlandsk 
anvendelse ........................  -0,1 -0,7 -0,1 0,9 -0,3 7,0 4,2 2,2 4,9 4,0 -0,5

           
Eksport..............................  4,2 6,2 6,1 -0,9 -1,5 7,0 2,9 4,3 4,1 4,3 10,8
  Heraf industrieksport ......  6,8 2,2 4,1 1,6 -3,3 11,1 6,9 3,0 6,6 5,3 7,5
Import...............................  4,1 1,2 3,0 -0,4 -2,7 12,3 7,3 3,5 10,0 8,9 3,3
BNP .................................  0,2 1,0 1,1 0,6 0,0 5,5 2,8 2,5 3,0 2,5 2,3
  Heraf BVT i private 
  byerhverv ........................  0,6 0,9 0,6 -0,9 -1,1 6,0 2,4 1,8 3,2 3,3 2,9

------------------------------------------------ Vækst i pct. -------------------------------------------------
Timelønomkostninger .......  4,4 5,1 4,7 3,1 2,6 3,9 3,6 3,5 4,2 4,1 4,7
Timelønninger ..................  4,4 5,0 3,8 2,8 2,3 3,8 3,7 3,7 4,0 4,0 4,8
Timeproduktivitet, 
byerhverv...........................   2,6 2,7 0,9 0,0 1,4 9,1 1,7 -0,8 1,0 1,0 2,3

           
Private disp.indkomster .....   2,5 4,8 2,1 1,3 -0,3 5,0 3,3 0,6 2,1 0,7 -0,3

           
Eksportpriser .....................   6,8 0,7 1,7 2,5 -0,3 0,6 1,4 1,7 3,0 -2,6 0,4
Importpriser ......................   6,8 -0,6 2,8 -0,8 -0,5 0,7 1,2 -0,1 2,2 -2,5 -0,2
Forbrugerpriser..................   4,8 2,7 2,5 2,1 1,3 2,0 2,1 2,1 2,3 1,8 2,5
Kontantprisen på 
ejerboliger .........................  -0,5 -7,0 1,1 -2,7 -1,1 11,2 8,3 10,9 11,4 8,8 6,9
 --------------------------------------------------- Pct. ------------------------------------------------------- 
Obligationsrente ................   9,7 10,6 9,3 9,0 7,3 7,8 8,3 7,2 6,3 4,9 4,9

           
Skattetryk, pct. af BNP......  49,3 47,1 46,9 47,3 48,8 49,9 49,3 49,9 49,8 50,1 51,2
Udgiftstryk, pct. af BNP....   57,1 56,6 57,4 58,4 61,1 61,0 59,6 59,1 57,2 56,7 55,2

-------------------------------------------------- Mia.kr. --------------------------------------------------- 
Betalingsbalance ................   -10,3 7,0 11,7 22,9 29,3 17,7 10,0 18,7 4,4 -10,2 20,2
Renter og udbytter.............   -31,2 -33,9 -36,2 -33,0 -30,2 -28,6 -25,8 -25,8 -25,5 -21,3 -17,0
Offentlig sektors saldo .......   2,4 -8,4 -20,6 -19,7 -25,7 -23,4 -22,8 -10,6 3,9 13,1 38,2
  Heraf renter.....................   -31,2 -30,9 -33,4 -28,0 -30,8 -31,2 -30,9 -29,5 -30,5 -26,9 -27,1

           
------------------------------------------------ Pct. af BNP ------------------------------------------------

Betalingsbalance ................   -1,3 0,9 1,4 2,6 3,3 1,8 1,0 1,8 0,4 -0,9 1,7
Offentlig sektors saldo .......   0,3 -1,0 -2,4 -2,2 -2,9 -2,4 -2,3 -1,0 0,4 1,1 3,1
Privat finansiel opsparing...   -1,6 1,9 3,8 4,8 6,1 4,3 3,3 2,8 0,0 -2,0 -1,5

---------------------------------------------- 1.000 personer -----------------------------------------------
Samlet beskæftigelse...........   2626 2606 2591 2568 2531 2521 2539 2573 2607 2651 2685
  Heraf offentlig .................  772 771 770 768 771 770 770 780 795 812 821
  Heraf privat .....................   1854 1834 1821 1800 1759 1750 1769 1792 1812 1839 1863
Arbejdsstyrke .....................   2891 2877 2887 2886 2880 2864 2827 2818 2827 2834 2843

           
Registrerede arbejdsløse .....   265 272 296 318 349 343 288 245 220 183 158
Som pct. af arbejdsstyrken .   9,2 9,4 10,3 11,0 12,1 12,0 10,2 8,7 7,8 6,4 5,6

1) Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten. 



Reale standarder som i DK2010, 2004-2010 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

---------------------------------------------- Realvækst i pct. ----------------------------------------------
Privat forbrug ...................   -0,3 0,8 2,3 2,3 2,2 2,3 2,4 2,5 2,4 2,6 2,4
Offentligt forbrug .............  0,6 1,2 1,3 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

           
Boligbyggeri .....................  11,0 -13,5 -2,0 1,5 2,3 2,2 2,1 2,0 2,1 2,2 2,0
Erhvervsinvesteringer ........  11,1 3,0 0,2 3,4 2,4 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4
Off. investeringer...............  6,7 3,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Lagerinvesteringer 1) ...........  0,2 0,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

           
Endelig indenlandsk 
anvendelse ........................  2,6 1,1 1,2 2,1 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0

           
Eksport..............................  11,5 3,7 4,3 5,1 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
  Heraf industrieksport ......  12,8 2,6 4,3 6,0 4,8 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Import...............................  11,2 4,3 3,9 5,1 4,5 4,2 4,2 3,9 4,0 4,0 4,0
BNP .................................  3,0 1,0 1,5 2,2 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,8
  Heraf BVT i private 
  byerhverv ........................  5,4 2,6 1,2 2,8 2,2 2,1 2,1 2,3 2,2 2,3 2,2

------------------------------------------------ Vækst i pct. -------------------------------------------------
Timelønomkostninger .......  3,9 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Timelønninger ..................  3,6 4,2 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Timeproduktivitet, 
byerhverv...........................   3,7 1,1 1,4 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

           
Private disp.indkomster .....   3,9 1,0 1,9 2,7 1,9 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5

           
Eksportpriser .....................   10,7 4,2 -1,5 0,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Importpriser ......................   9,9 2,7 -0,4 0,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Forbrugerpriser..................   2,9 2,4 2,3 1,8 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7
Kontantprisen på 
ejerboliger .........................  6,5 5,8 2,5 2,5 1,5 1,6 1,6 2,2 2,3 2,4 2,3
 --------------------------------------------------- Pct. -------------------------------------------------------
Obligationsrente ................   5,6 5,1 5,2 5,5 5,8 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

           
Skattetryk, pct. af BNP......  48,8 49,0 48,2 47,7 48,0 47,6 47,3 47,1 47,0 46,8 46,8
Udgiftstryk, pct. af BNP....   53,2 53,2 52,9 52,1 52,0 51,8 51,6 51,5 51,3 51,2 51,0

-------------------------------------------------- Mia.kr. --------------------------------------------------- 
Betalingsbalance ................   20,6 34,2 31,5 35,0 38,6 40,5 42,6 45,9 49,4 53,1 57,5
Renter og udbytter.............   -29,0 -29,9 -29,6 -31,5 -29,5 -27,9 -26,1 -24,4 -22,4 -20,1 -17,5
Offentlig sektors saldo .......   32,7 38,1 29,7 32,2 38,2 37,3 36,4 36,8 38,5 39,8 41,9
  Heraf renter.....................   -22,7 -20,6 -18,6 -15,9 -15,4 -14,2 -12,7 -10,6 -8,1 -5,6 -3,0

           
------------------------------------------------ Pct. af BNP ------------------------------------------------

Betalingsbalance ................   1,6 2,5 2,3 2,4 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
Offentlig sektors saldo .......   2,5 2,8 2,1 2,2 2,5 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Privat finansiel opsparing...   -0,9 -0,3 0,1 0,2 0,0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

----------------------------------------------- 1.000 personer ----------------------------------------------
Samlet beskæftigelse...........   2705 2720 2725 2738 2748 2755 2760 2768 2775 2783 2791
  Heraf offentlig .................  823 828 834 837 841 845 848 851 853 856 858
  Heraf privat .....................   1882 1892 1892 1902 1907 1910 1912 1917 1922 1928 1933
Arbejdsstyrke .....................   2856 2865 2869 2880 2889 2897 2902 2907 2912 2916 2921

           
Registrerede arbejdsløse .....   150 145 144 142 142 142 142 139 136 133 130
Som pct. af arbejdsstyrken .   5,3 5,1 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5

1) Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten. 



Real vækst i offentligt forbrug som i DK2010, 2004-2010 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

---------------------------------------------- Realvækst i pct. ----------------------------------------------
Privat forbrug ...................   -0,3 0,8 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,5 2,6 2,5
Offentligt forbrug .............  0,6 1,2 1,3 0,7 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

           
Boligbyggeri .....................  11,0 -13,5 -2,0 1,5 2,3 2,4 2,4 2,4 2,2 2,3 2,0
Erhvervsinvesteringer ........  11,1 3,0 0,2 3,4 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,4
Off. Investeringer ..............  6,7 3,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Lagerinvesteringer 1) ...........  0,2 0,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

           
Endelig indenlandsk 
anvendelse ........................  2,6 1,1 1,2 2,1 2,0 2,1 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0

           
Eksport..............................  11,5 3,7 4,3 5,1 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
  Heraf industrieksport ......  12,8 2,6 4,3 6,0 4,8 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Import...............................  11,2 4,3 3,9 5,1 4,6 4,3 4,2 4,0 3,9 3,9 3,9
BNP .................................  3,0 1,0 1,5 2,2 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8
  Heraf BVT i private 
  byerhverv ........................  5,4 2,6 1,2 2,8 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2

------------------------------------------------ Vækst i pct. -------------------------------------------------
Timelønomkostninger .......  3,9 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Timelønninger ..................  3,6 4,2 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Timeproduktivitet, 
byerhverv...........................   3,7 1,1 1,4 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

           
Private disp.indkomster .....   3,9 1,0 1,9 2,7 2,1 2,7 2,7 2,6 2,5 2,6 2,5

           
Eksportpriser .....................   10,7 4,2 -1,5 0,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Importpriser ......................   9,9 2,7 -0,4 0,1 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5
Forbrugerpriser..................   2,9 2,4 2,3 1,8 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Kontantprisen på 
ejerboliger .........................  6,5 5,8 2,5 2,5 1,6 1,8 1,9 2,4 2,3 2,5 2,3
 --------------------------------------------------- Pct. -------------------------------------------------------
Obligationsrente ................   5,6 5,1 5,2 5,5 5,8 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

           
Skattetryk, pct. af BNP......  48,8 49,0 48,2 47,7 47,9 47,4 47,0 46,8 46,7 46,6 46,5
Udgiftstryk, pct. af BNP....   53,2 53,2 52,9 52,1 52,0 51,7 51,5 51,3 51,2 51,0 50,8

-------------------------------------------------- Mia.kr. --------------------------------------------------- 
Betalingsbalance ................   20,6 34,2 31,5 35,0 38,4 39,8 41,5 44,4 48,1 52,2 56,9
Renter og udbytter.............   -29,0 -29,9 -29,6 -31,5 -29,5 -27,9 -26,2 -24,6 -22,7 -20,4 -17,9
Offentlig sektors saldo .......   32,7 38,1 29,7 32,2 37,2 35,4 34,1 35,0 37,1 38,9 41,6
  Heraf renter.....................   -22,7 -20,6 -18,6 -15,9 -15,4 -14,2 -12,8 -10,7 -8,3 -5,8 -3,2

           
------------------------------------------------ Pct. af BNP ------------------------------------------------

Betalingsbalance ................   1,6 2,5 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0
Offentlig sektors saldo .......   2,5 2,8 2,1 2,2 2,5 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2
Privat finansiel opsparing...   -0,9 -0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8

----------------------------------------------- 1.000 personer ----------------------------------------------
Samlet beskæftigelse...........   2705 2720 2725 2738 2748 2757 2762 2769 2776 2784 2791
  Heraf offentlig .................  823 828 834 837 841 845 848 851 853 856 858
  Heraf privat .....................   1882 1892 1892 1902 1907 1912 1914 1919 1923 1928 1933
Arbejdsstyrke .....................   2856 2865 2869 2880 2889 2897 2902 2907 2912 2916 2921

           
Registrerede arbejdsløse .....   150 145 144 142 141 140 140 138 135 133 130
Som pct. af arbejdsstyrken .   5,3 5,1 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,5 4,5

1) Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten. 
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